
• Vandens pagrindo 

• Labai giliai įsiskverbiantis 

• Sutvirtinantis paviršių 

• Laidus vandens garams 

• Saugus aplinkai ir žmogui 

PASKIRTIS 

Vandeninis akrilinis giliai įsigeriantis gruntas vidaus ir lauko darbams. 

Suvienodina akytų ir drėgmę sugeriančių mineralinių paviršių (pvz. betono, 
tinko, gipso kartono plokščių ir kt.) vandens įgėrį ir sutvirtina pagrindą 
prieš glaistymą, tapetavimą.  

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, tvirtas ir švarus, ant jo neturi būti 
druskų, riebalų, tepalų, vaško, aliejinių dažų, pelėsių, samanų ir kitų 
nešvarumų. Nešvarius pastatų fasadus nuplaukite aukšto slėgio vandens 
srove. 

 

GRUNTAVIMAS 

Gruntuokite nepalikdami nenuteptų plotų, venkite nutekėjimo. 

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris purkštuvas 

Įrankių valymas: vandeniu 

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C aplinkos temperatūra 
bei  (35–80) % santykinis oro drėgnis 

Sąnaudos: 5-20 m2/l 

Džiūvimo trukmė  

(20°C, 65% RH): 

1 val. Visiškai gruntas išdžiūsta po 24 val. 
Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo 
pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnumo 

 

 

UTILIZAVIMAS 

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, 
sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal 
galiojančius šalies įstatymus. 

 

 

TECHNINĖ INFORMACIJA  

Paskirtis: vidaus ir išorės darbams 

Rišiklis: akrilo dispersija 

Skiediklis: vanduo 

Spalva: balta, balkšva 

Tankis (20°C): ~ 1,000 g/cm³  

pH (20°C): 7,0 - 8,5 

Lakiųjų organinių junginių kiekis 
LOJ (VOC): 

< 1 g/l LST EN ISO 11890-2 

Formaldehido koncentracija 
taroje: 

VdL-RL 03: 0 ppm arba (0x10-4) % 

Nelakiųjų medžiagų kiekis: (5,5-7,0) % LST EN ISO 3251 

Atsparumas statiniam vandens 
poveikiui (23±2) ⁰C, h: 

po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 
2812-2, defektų įvertis 0 (S0) LST EN 
ISO 4628-1;  

Gaminio originalioje pakuotėje 
tinkamumo trukmė: 

24 mėnesiai nuo pagaminimo datos 

Pakuotės ir barkodai: 1 l bakelis, 4771341006506 

5 l bakelis, 4771341006537 

10 l bakelis, 4771341006544 

 
 
PAPILDOMA INFORMACIJA 

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir 
praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų 
lape. Gamintojas  pasilieka  teisę  daryti  techninius  pakeitimus. 
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal 
instrukciją ar netinkamu tikslu. 
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