
PRZEZNACZENIE

PODŁOŻA

GŁÓWNE ZALETY

CHARAKTERYSTYKA
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, w przypadku ich braku, zgodnie z normami zakładowymi.

0,6 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat.A/g/FW): 30 g/l (2010).

KLASYFIKACJA
Zgodność z normą PN-C 81914 : 2002.

PRZECHOWYWANIE
▪ 18 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA
▪ Etykieta z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.

▪ Karta charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

Czas schnięcia może być opóźniony przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności.

8÷10m²/l na 1 warstwę (w zależności od podłoża).

(20°C, 65% RH)

Średnie zużycie

1L; 5L.Opakowanie

Ponowne krycie: 2 godziny.

Zawartość LZO

Schnięcie

Wygląd

Połysk pod kątem

Biała/mleczna ciecz.

1 g/cm³.

Brak.

Sucha: 30 minut.

Nie dotyczy.

▪ Szybki i łatwy w użyciu;

Gęstość

Temp. zapłonu

   wodnym.▪ Niezmydlający się i mikroporowaty;

▪ Niweluje pylenie;

▪ Reguluje chłonność podłoża; ▪ Kompatybilny ze wszystkimi wykończeniami w roztworze

z kontrolą chłonności podłoży przed wykończeniem farbami lub innymi pokryciami ściennymi.
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Wysokiej jakości głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy do stosowania wewnątrz budynków.

Wygodny w użyciu, bez zapachu, stanowi skuteczną i nowoczesną odpowiedź na wszelkie prace związane 

▪ Ułatwia aplikację wykończeń i poprawia ich przyczepność;

Doskonale utrwala podłoża porowate, zapewnia dobrą paroprzepuszczalność .

MINERAL GRUNT MC 150
Grunt głęboko penetrujący bezrozpuszczalnikowy

▪ Podłoża mineralne (beton komórkowy, tynk cementowo-wapienny, masy szpachlowe, jastrychy podłogowe;

▪ Płyty konstrukcyjne (drewno i pochodne, kompozyty drewno-cement);

▪ Tynki gipsowe;

▪ Cegła, kamień, dachówki.

▪ Wzmacnia  i poprawia przyczepność;



REALIZACJA
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

W każdym przypadku należy usunąć wszelkie ślady brudu, a także kruche i sypkie elementy z powierzchni.

APLIKACJA PRODUKTU

NARZĘDZIA

ROZCIEŃCZANIE
Produkt gotowy do użycia.

MYCIE NARZĘDZI
WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

▪ Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;

▪ W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;

▪ Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;

▪ Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.
ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szówsko

tel: 0048 16 624 35 10

e-mail: biuro@ponteck.com.pl

▪ Wilgotność względna poniżej 70%;

▪ Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);

▪ Pogoda sucha, z dala od silnego wiatru i bezpośredniego nasłonecznienia;

W razie potrzeby nakładać kolejną warstwę "mokro na mokro", w szczególności na podłożach zbyt

porowatych lub zerodowanych.
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MINERAL GRUNT MC 150
Grunt głęboko penetrujący bezrozpuszczalnikowy

Wałek, pędzel, rozpylacz niskociśnieniowy.

1 warstwa nasycona.

▪ podłoża nowe: szlifowanie, szczotkowanie, staranne odkurzanie;

▪ stare przyczepne powłoki malarskie: eliminacja kruchych i sproszkowanych części, ewentualne przemycie

i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. We wszystkich przypadkach, aby uzyskać większą precyzję, należy

zapoznać się z konkretną dokumentacją techniczną.

  powierzchni.


