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Specjalistyczny preparat gruntujący gotowy do użycia. Zalecany     
do gruntowania podłoży krytycznych, tj.: beton, drewno, płytki 
ceramiczne, płyty OSB, płyty k-g  tworząc szorstką warstwę sczepną 
poprawiającą przyczepność do podłoża. Chropowata powierzchnia 
uniemożliwia „poślizg” nakładanego materiału. Szczególnie 
polecany do gruntowania bardzo chłonnych powierzchni 
mineralnych przed nakładaniem tynków gipsowych.  

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

SPOSÓB UŻYCIA

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ZUŻYCIE

DANE TECHNICZNE 

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy 
bardzo dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową 
z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 

Podłoże powinno być nośne, równe, suche i czyste, nie spękane, 
oczyszczo� ne z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, 
pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu wynosi                 
min. 24h.

Podkład tynkarski nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże 
za pomocą pędzla lub wałka. 

Podkład gruntujący przechowywać w szczelnym i nieuszkodzonym 
opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed 
nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatności do 
stosowania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 

Wiadro: 5 kg 

Temperatura stosowania:     od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża:   od +5°C do +25°C
Konsystencja:    ciecz

Kolorystyka: kolor biały.

Zużycie podkładu tynkarskiego wynosi ok. 0,3 kg/m2.

WSKAZÓWKI DODATKOWE
Gruntowanie można wykonać jedynie na powierzchni suchej, 
dopiero po upływie właściwego dla danego podłoża okresu 
wiązania i twardnienia. Świeżo zagruntowane podłoże należy 
chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, opadami 
atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5oC. 
Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie 
podłoża może doprowadzić w skrajnych przypadkach do obniżenia 
trwałości powłoki gruntującej.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, 
jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna 
i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów

firma MP MAJSTER-POL nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktu.
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