
• Pagerinantis sukibimą 

• Suvienodinantis paviršiaus įgėrį 

• Lengvai užnešamas  

• Užtikrinantis tolygų džiūvimą 

• Laidus vandens garams 

• Saugus aplinkai ir žmogui 

PASKIRTIS 

Akrilinis kopolimerinis gruntas vidaus darbams. 

Pagerina dekoratyvinio tinko, struktūrinių dažų, skystų tapetų, glaisto 
sukibimą su betono, tinko paviršiais. 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Naujai 
užneštą betono sluoksnį gruntuokite ne ankščiau kaip po 14 dienų, jis turi 
būti gerai sukietėjęs. 

 

GRUNTAVIMAS 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu gruntą gerai išmaišykite. Užneškite 
vieną grunto sluoksnį. 

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: 4-5 m2/l 

Džiūvimo trukmė  

(20°C, 65% RH): 

2-2,5 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 darbams 

Rišiklis: akrilo kopolimero dispersija 

Skiediklis: vanduo 

Spalva: balta arba tonuota 

Tankis (20°C): (1,62 - 1,65) g/cm³  

pH (20°C): 8,0 - 9,0 

Lakiųjų organinių junginių kiekis 
LOJ (VOC): 

< 2 g/l LST EN ISO 11890-2 

Formaldehido koncentracija 
taroje: 

VdL-RL 03: 6 ppm arba (6x10-4) % 

Klasifikavimas pagal didžiausio 
grūdelio dydį, μm 

Stambus (iki 1500 μm) LST EN 13300 

Sausas likutis pagal tūrį; ~ 50,0 % 

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 kibiras, 4771341013290 

3 l kibiras, 4771341014686 

10 l kibiras, 4771341013313 

 
 
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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