
Zastosowanie
Specjalny środek gruntujący na bazie czystego akrylu do 
szybkiej aplikacji na ścianach wewnętrznych i 
zewnętrznych przy użyciu wałka i pistoletu natryskowego. 
Do stosowania na podłożach mineralnych, np. tynkach 
grupy P2, P3 i P4, podłożach betonowych, cegłach silika-
towych, na płytach kartonowo-gipsowych bez śladów 
ligninowych oraz na starych powłokach. 

Barwienie
Nie mieszać z innymi produktami - dotyczy również 
pigmentów. 

Metoda aplikacji
Stosować pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe. 
Aplikacja środka przy użyciu pistoletu natryskowego 
możliwa tylko na idealnie nośnych podłożach. 
 
Natrysk bezpowietrzny „Airless”: 
Kąt natrysku: 50°; dysza: 0,017”; ciśnienie: 80-120 bar

Struktura powłoki
Przygotuj odpowiednio podłoże.

Wskazówki dotyczące aplikacji
zz Przed użyciem starannie wymieszać, ponieważ środek 

jest tiksotropowy.
zz Okładziny podłogowe, płytki, elementy z kamienia 

naturalnego, drewna, aluminium, szkła, oraz inne 
wrażliwe powierzchnie należy przed aplikacją przykryć 
szczelnie folią. Punktowe zabrudzenia należy 
natychmiast zmyć wodą.
zz Po nałożeniu pierwszej warstwy należy przed 

nałożeniem kolejnej odczekać, aż wyschnie.
zz Zaschnięte zacieki nawet po nałożeniu farby dysper-

syjnej mogą wywołać negatywny efekt wizualny. 
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.

Zużycie
Ok. 150 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
Produkt jest gotowy do aplikacji. Nanosić nierozcieńczony 
produkt. 

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. 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.


