
Zastosowanie
Do gruntowania drobnoporowatych, chłonnych i piasz-
czących podłoży. Łatwa obróbka. Odpowiedni do powłok 
na płytach piankowych z polistyrenu. Odpowiednie są 
tynki z grupy P2 i P3, tynki gipsowe z grupy P4, płyty 
betonowe/ włóknowo-cementowe, płyty gipsowe i karto-
nowo-gipsowe, cegły silikatowe, cegły zwykłe, beton i 
gazobeton oraz lekko kredujące, nośne stare powłoki. 

Barwienie
Nie mieszać z innymi produktami - dotyczy również 
pigmentów. 

Metoda aplikacji
Aplikacja pędzlem, wałkiem lub szczotką.

Struktura powłoki
Przygotuj odpowiednio podłoże. Środek nanosić nieroz-
cieńczony albo rozcieńczony z maks. 10% wody. 
Na bardzo chłonnym i lekko piaszczącym się podłożu 
środek nakładać metodą „mokre na mokre”, aż do 
momentu całkowitego wchłonięcia.

Wskazówki dotyczące aplikacji
zz Przed użyciem mocno wstrząsnąć.
zz W celu osiągnięcia optymalnych właściwości podłoża 

środek należy nakładać za pomocą szczotki.
zz Zbyt mocne rozcieńczenie farby może mieć negatywny 

wpływ na jej właściwości.
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 Zaschnięte zacieki nawet po nałożeniu farby dysper-

syjnej mogą wywołać negatywny efekt wizualny. 
zz Po nałożeniu pierwszej warstwy należy przed 

nałożeniem kolejnej odczekać, aż wyschnie.

Zużycie
Ok. 125 ml/m² na jedną warstwę, na podłożu gładkim, 
lekko chłonnym. Na podłożu chropowatym zużycie jest 
odpowiednio większe. Zużycie zależy od właściwości i 
struktury podłoża, jak również metody aplikacji. Dokładne 
zużycie produktu można ustalić, nanosząc próbną 
warstwę. 

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 nakładania następnej warstwy po 
ok. 6 – 8  godzinach 
W niższej temperaturze i/lub przy wyższej wilgotności 
powietrza czas ten jest odpowiednio dłuższy.
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UWAGA! Niniejsza skrócona instrukcja nie zastępuje Karty Technicznej i służy jedynie jako pomoc podczas aplikacji.
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