GRUNT MIX – Preparat gruntujący

Opis produktu:
 Jednoskładnikowy preparat w butelce lub kanistrze gwarantujący odpowiednie zagruntowanie
powierzchni przed malowaniem lub tynkowaniem.
 Produkt na bazie drobnocząsteczkowych żywic syntetycznych i środków modyfikujących.
 Kompozycja surowcowa zapewnia wnikanie emulsji w głąb gruntowanego podłoża,
wzmacnianie go i likwiduje jego chłonność.
 Powierzchnia pokryta preparatem gruntującym ma lepszą przyczepność dla farb i tynków.
Przeznaczenie:
Preparat gruntujący Grunt MIX jest przeznaczony do gruntowania surowych podłoży budowlanych
(betonowych, cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych) oraz starych, malowanych
wcześniej powierzchni, które na skutek upływu czasu straciły swoje parametry. Idealny do systemu
ogrzewania podłogowego. Doskonały do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Grunt MIX zabarwiony jednym z firmowych pigmentów ułatwia równomierne rozprowadzenie
preparatu. Nadaje się pod wszystkie wodorozcieńczalne farby elewacyjne i tynki akrylowe barwione
pigmentami MIX-BUD max, jak również pod farby wewnętrzne.
Sposób stosowania:
Podłoże powinno być suche, bez spękań, oczyszczone z kurzu, tłustych plam oraz starych łuszczących
się powłok malarskich. Nowe tynki powinny być wysezonowane przez 3-4 tygodnie. Pomieszczenia
zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym,
pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów.
Emulsji gruntującej nie należy rozcieńczać. Do gruntowania podłoży gipsowych zalecane jest
wymieszanie preparatu z farbą w stosunku 1:1. W przypadku zabarwiania pigmentami wlać
odpowiednią ilość Pigment MIX lub MIX-BUD max i dokładnie, bezpośrednio przed użyciem,
wymieszać. W celu ograniczenia przebijania koloru podłoża, preparat barwić pod kolor ścian.
Maksymalny dodatek pigmentu do gruntu: Pigment MIX – 8%, MIX-BUD max – 5%.
Grunt MIX może być nanoszony pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Zazwyczaj wystarcza
jednokrotne malowanie. Bardzo chłonne podłoża można gruntować dwukrotnie. Nie zaleca się jednak
dwukrotnego gruntowania pod posadzki samopoziomujące.
Transport i przechowywanie:
Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5oC
do +40oC.
Opakowania:
Kanister o poj. 5L i butelka o poj. 1L
Karton zbiorczy: 9 x 1L
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Okres gwarancji:
18 miesięcy
Atesty:
Atest Higieniczny PZH

Dane techniczne:
Stan skupienia
Barwa
Zapach
Wartość pH
Gęstość (20oC)
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie
prac
Wydajność
Liczba zalecanych warstw
Czas schnięcia

ciecz
mlecznobiała
słaby
ok. 7,0
1,0 ±0,1 g/cm3
od +5oC do +25oC
do 10 m2 w zależności od chłonności podłoża
1-2
12-24 godziny

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie
z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej
Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.

Inchem Polonia Sp. z o.o., ul. Tuszyńska 54, 95-020 Wiśniowa Góra,
tel.: +48 42 213 23 00, faks: +48 42 209 39 23, e-mail: biuro@inchem.pl, www.inchem.pl

