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Karta techniczna wyrobu  
 
 
 
1. Opis produktu 
 

Expert Line Grunt Koncentrat Professional  

 
 
2. Zastosowanie 
Uniwersalny preparat gruntująco-impregnujący. Grunt Professional koncentrat przeznaczony jest 
do ogólnego stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku w celu poprawienia przyczepności i 
wzmocnienia  podłoża. Typowymi podłożami wymagającymi wzmocnienia są: płyty kartonowo-
gipsowe, jastrychy, tynki cementowo-wapienne. Międzywarstwa preparatu stosowana jest przed 
malowaniem, układaniem płytek, tynkowaniem, polepsza przyczepność cementowych i gipsowych 
mas szpachlowych, klejów i tynków. Produkt Grunt Professional koncentrat zastosowany bez 
rozcieńczania, tworzy powłokę przeciwpyłową i pyłochłonną na zaimpregnowanej powierzchni.  

 
 
3. Informacja o składnikach 
Składniki : Wodna dyspersja akrylowa, dodatki 
 
4. Parametry techniczne 
 

Parametry Wartość 

Stan skupienia Ciecz  

Barwa 
Mleczna,  
po wyschnięciu przeźroczysta 

Narzędzia 
pędzel, rolka lub natrysk.  
Po pracy narzędzia myć w ciepłej 
wodzie. 

Zapach Charakterystyczny  

Gęstość  1,1  +/- 0,07 g/cm3 

Wydajność  
100 ml na 1 m2 , 
rozcieńczonego preparatu 
na jedną warstwę 

Temperatura stosowania Od +5°C do +30°C 

Czas schnięcia 2 h w warunkach normalnych 

Rozpuszczalność:  

a) w wodzie mieszalny 

b) w rozpuszczalnikach organicznych brak  

 
 
5. Sposób użycia  
Podłoże musi być suche, nośne, odtłuszczone i oczyszczone z luźnych fragmentów starych farb, 
kurzu i brudu. 
Preparat rozcieńczyć wodą 1:1 w przypadku wzmacniania podłoża, 1:2 przy stosowaniu typowej 
międzywarstwy. Preparat Grunt Professional koncentrat nakładać pędzlem, rolką lub natryskiem. W 
większości przypadków wystarczy jednokrotne pokrycie podłoża. Jeżeli zachodzi konieczność, to 
drugą warstwę nanieść po 2h. Po wyschnięciu można przystąpić do reperacji powierzchni, nanieść 
nowy tynk lub malować. 
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6. Ostrzeżenia i zalecenia 
Rodzaje zagrożeń: 
Brak 
 
Warunki bezpiecznego stosowania: 
Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. 
 
 
7. Przechowywanie i okres przydatności 
W opakowaniu fabrycznym, w temp. min. +5°C do +25°C. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu. 
 
8. Opakowanie 
Expert Line Grunt Koncentrat Professional dostępny w kanistrach  o pojemności 5 l i 10 l. 
 
9. Środki ostrożności 
Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. 
 
10. Atesty, świadectwa, normy ,certyfikaty 
Wyprodukowano zgodnie z normą ISO 9001:2000  
Atest  PZH nr  HK/B/0291/01/2005 
 
11. Ograniczenia stosowania 
Gruntu Koncentratu Professional  nie należy: 

• stosować na brudne i tłuste powierzchnie 
• mieszać z innymi substancjami chemicznymi 

 
12. Dane dystrybutora 
Dystrybutor : Rytm Trade Sp. z o.o.  
ul. Strefowa 14, 43 – 100 Tychy, Polska, tel. / fax +48 32 3240060/61 
 
 
Data aktualizacji : 01.10.2006 
 
Ograniczona gwarancja:  
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż 
wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta. 
Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko 
jakość naszego wyrobu.  


