KARTA
TECHNICZNA

GRUNTOFOL

Preparat przeznaczony jest do wzmacniania pod³o¿a, jego
hydrofobizacji, zwi¹zania luŸnych cz¹stek, wzrostu przyczepnoœci
w³aœciwej warstwy hydroizolacyjnej wykonanej z folii dyspersyjnych
Izofol, Izofol Flex, Izofol Dach oraz zapraw mineralnych Cemizol 2EP i
Cemizol 2EN.
Typowe pod³o¿a wymagaj¹ce gruntowania przy pomocy Gruntofol-u
to beton, beton komórkowy, tynki cementowe, p³yty gipsowokartonowe, drewno, p³yty z materia³ów drewnopochodnych i inne
pod³o¿a ch³onne.

Roztwór
do gruntowania

W£AŒCIWOŒCI

SPOSÓB U¯YCIA:

Jednorodna, rzadka ciecz koloru mlecznobia³ego sk³adaj¹cego siê z dyspersji kopolimerów akrylowych z dodatkami uszlachetniaj¹cymi. Naniesiona na ch³onne i porowate
pod³o¿a mineralne lub drewniane wnika g³êboko
w pory powoduj¹c ich wstêpn¹ hydrofobizacjê,
wzmacnia ich strukturê i tworzy na nich cienk¹,
bardzo silnie z nimi zwi¹zan¹ pow³okê. Uzyskuje
siê przez to wzrost przyczepnoœci wszelkich
nastêpnych nano-szonych na ni¹ pow³ok.
Nie zawiera ¿adnych zwi¹zków organicznych.
Jest wyrobem ekologicznym, który nie wywiera
negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne.

Gruntofol starannie wymieszaæ w pojemniku.
Preparat nak³ada siê na pod³o¿e przy pomocy
pêdzla lub wa³ka malarskiego najczêœciej
jednokrotnie. Jednak w przypadku pod³o¿y
szczególnie ch³onnych zaleca siê operacjê
gruntowania przeprowadziæ dwukrotnie, przy
czym pierwsz¹ warstwê wykonujemy Gruntofolem rozcieñczonym wod¹ w stosunku 1: 1. Po
takiej operacji pod³o¿e jest ju¿ zhydrofobizowane. Po odeschniêciu, na tak przygotowane pod³o¿e nak³adamy w³aœciw¹ warstwê
hydroizolacji.
WARUNKI WYKONANIA

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A:

Prace z u¿yciem preparatu Gruntofol nale¿y
prowadziæ w temperaturze powy¿ej +5°C.

Nowe tynki, betony i inne pod³o¿a mineralne
powinny byæ zwi¹zane i wysezonowane.
Pod³o¿e nale¿y oczyœciæ z luŸnych cz¹stek,
³uszcz¹cych siê pow³ok, t³uste plamy usun¹æ.
Je¿eli powierzchnia wymaga wyrównania
ubytki, nierównoœci uzupe³niæ zapraw¹ mineraln¹ w zale¿noœci od rodzaju pod³o¿a.

PRZECHOWYWANIE:

NARZÊDZIA:

Produkt jest wra¿liwy na temperatury ujemne.
Przechowywaæ, przewoziæ i stosowaæ w
temperaturze pow. +5°C. Okres przydatnoœci do
u¿ycia 12 mies. od daty produkcji. Produkt mo¿e
byæ stosowany w pomieszczeniach zamkniêtych
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.

Pêdzel, wa³ek urz¹dzenia natryskowe.
OPAKOWANIA
Karnister
Karnister
Karnister

Jednostkowe
1 kg
2 kg
5 kg

Zbiorcze
396 kg
440 kg
600 kg
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DANE TECHNICZNE:
- barwa
- czas schniêcia warstwy
- iloœæ warstw
- zu¿ycie
- temperatura pod³o¿a
i powietrza podczas stosowania
- metoda nak³adania
- warunki przechowywania
i transportu
- okres przydatnoœci
(od daty produkcji)
- mycie narzêdzi
- dokumenty odniesienia

mleczno bia³a
oko³o 1 godziny
1 (na ch³onne pod³o¿a 2, pierwsz¹ warstwê rozcieñczon¹ z wod¹ w
stosunku 1:1)
2
0,2 – 0,25 kg/m
0
+5 - +35 C
pêdzel, wa³ek, natrysk
0
w suchych i ch³odnych pomieszczeniach, w temperaturze powy¿ej +5 C
do 12 miesiêcy
woda
PN-C -81903:2003.rodzaj gruntu III, atest PZH

UWAGI:

ZALECENIA OGÓLNE

Dane techniczne i informacje o sposobie
stosowania podane s¹ dla temperatury 23°C
±2°C. i wilgotnoœci wzglêdnej 55 - 60%. W innych
warunkach czas schniêcia mo¿e ulec zmianie.
Produkt ekologiczny. Mo¿na stosowaæ w
pomieszczeniach zamkniêtych przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi.
Produkt chroniæ przed dzieæmi. W razie
zabrudzenia oczu nale¿y natychmiast przemyæ je
du¿¹ iloœci¹ wody i skontaktowaæ siê z lekarzem.
Producent nie odpowiada za szkody wynik³e z
nieumiejêtnego lub niezgodnego z przeznaczeniem u¿ycia wyrobu.

Prace prowadziæ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, instrukcj¹ producenta, normami i
w³aœciwymi przepisami BHP.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowi¹zuj¹ca i zastêpuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Skarszewy, dnia 21.03.2011.
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