
Zastosowanie
Środek gruntujący i poprawiający przyczepność do ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych pod mineralny i dyspersyjny 
tynk, szczególnie nadający się pod tynk mozaikowy 
PROFIline Buntsteinputz.

Barwienie
Możliwość barwienia za pomocą farb i pigmentów oraz 
wybranych odcieni pastelowych w systemie Mix-System. 
Jeśli podłoże jest tynkowane, np. przy użyciu tynku 
mozaikowego PROFIline Buntsteinputz, środek gruntujący 
pod tynk powinien być w kolorze zbliżonym do koloru 
ostatniej warstwy. 

Metoda aplikacji
Stosować pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe.  
 
Aplikacja metodą natryskową : 
Zadbać o odpowiednią konsystencję materiału. 
Przestrzegać informacji producenta narzędzi. 
Stosować pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe.

Struktura powłoki
Przygotuj odpowiednio podłoże. W zależności od rodzaju 
aplikacji i chłonności podłoża środek rozcieńczyć z wodą w 
maks. 5%.

Wskazówki dotyczące aplikacji
zz Uwzględnić czas oczekiwania w przypadku nałożonych 

warstw tynku, ewentualne poprawki należy poddać 
fluatowaniu i ponownie umyć. Pęknięcia podłoża należy 
naprawić zgodnie z podanymi instrukcjami. W 
przypadku powierzchni mających styczność z gruntem 
należy zastosować wodoszczelną mineralną izolację lub 
mineralny tynk izolacyjny. 
zz W przypadku gruntowania środkiem Tiefgrund podczas 

schnięcia na powierzchni nie mogą być widoczne 
zwarte, świecące miejsca, ponieważ mogą mieć one 
negatywny wpływ na przyczepność kolejnych warstw.

zz Przed użyciem starannie wymieszać.
zz Aby zapobiec tworzeniu się niepożądanych pasów, 

środek należy nanosić metodą „mokre na mokre”. W 
przypadku aplikacji produktu za pomocą pędzla należy 
starannie wyrównać malowane miejsca. Po nałożeniu 
środka całą powierzchnię wykończyć wałkiem. 
Wałkować tylko w jedną stronę.
zz Zbyt mocne rozcieńczenie farby może mieć negatywny 

wpływ na jej właściwości.
zz Po nałożeniu pierwszej warstwy należy przed 

nałożeniem kolejnej odczekać, aż wyschnie.

Zużycie
Ok. 200-350 g/m² na jedną warstwę, na podłożu gładkim, 
lekko chłonnym. Na podłożu chropowatym zużycie jest 
odpowiednio większe. Dokładne zużycie produktu można 
ustalić, nanosząc próbną warstwę. Zużycie zależy od 
właściwości i struktury podłoża, jak również metody 
aplikacji. 

Rozcieńczanie
Wodą (maks. 10%). 

Temperatura aplikacji
Minimalna temperatura obiektu i otoczenia podczas 
aplikacji i schnięcia wynosi +5 °C.

Czas schnięcia
W temp. +20°C oraz przy wilgotności względnej 
powietrza 65 %: 
Możliwość dalszej obróbki po ok. 12 godzinach 
W niższej temperaturze i/lub przy wyższej wilgotności 
powietrza czas ten jest odpowiednio dłuższy.

+5°C
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Stan na: 12.11.2019
UWAGA! Niniejsza skrócona instrukcja nie zastępuje Karty Technicznej i służy jedynie jako pomoc podczas aplikacji.


