
Universalus potinkinis gruntas

Gerina sukibimą
Laidus garui
Mažina paviršiaus įgeriamumą
Galimybė spalvinti

Produktas
Universalus potinkinis gruntas, naudojamas 
prieš dedant dekoratyvinius tinkus. Baltos 
spalvos, spalvinamas pagal tinko atspalvį Color 
Magic sistema. Gerina sukibimą ir išlygina 
paviršiaus įgeriamumą. Palengvina 
dekoratyvinio tinkavimo darbus, laidus garams, 
neutralaus kvapo.
Sertifikatas ZKP ITB-0012/Z
Atitinka AT-15-3048/2006
Sertifikatas ZKP ITB-0023/Z
Sertifikatas ZKP ITB-0067/Z
Atitinka AT-15-3001/2005

Paskirtis
Tvirtų, švarių , sausų mineralinių paviršių, senų 
dažų, lygių betoninių paviršių o taip pat 
gipskartonio plokščių gruntavimui. Puikus 
pagrindas prieš dekoratyvinius tinkus. Vidaus ir 
išorės darbams. Sudedamoji visų Optotherm 
fasadų šiltinimo sistemų dalis.

Darbo eiga
Pašalinkite visus netvirtus ar besilupanius 
paviršius. Ypač įgeriančius ar dulkėtus paviršius 
prieš unešant Uniplast gruntuokite giluminiu 
gruntu Optogrunt AquaForte arba Optogrunt 
lat. Priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir  
aplinkos temperatros gruntą Uniplast galima 
skiesti vandeniu iki 10% tūrio. Dengti teptuku 
arba voleliu. Nenaudoti žemesnėje nei +5oC  
temperatūroje.

Džiuvimo laikas
Esant +20oC ir sąlyginei oro drėgmei 65% 
pakartotinas gruntavimas galimas po 12 val. 
Visiškai išdžiūsta po 24 val. Esant kitokioms 
temperatūros ar drėgmės sąlygoms džiuvimo 
laikas gali kisti.

 

Sąnaudos
Apie  200 - 300 g/m2  lygiems paviršiams.  
Grublėtiems paviršiams išeiga nustatoma  
bandymo metu. 1 kg grunto su pateikta išeiga 
pakanka 3,4-5m2 gruntuoti.

Įrankių valymas
Įrankiai valomi vandeniu iškart po naudojimo.

Sandėliavimas
Gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose 
pakuotėse sausoje aplinkoje (geriausiai ant  
palečių). Atviras pakuotes sandariai uždarykite.   
Grunto sandėliavimo laikotarpis 24 mėnesiai.  
Nepanaudoto produkto likučius  supilkite į kuo  
mažesnį indą ir sandariai  uždarykite, šiuo atveju  
saugojimo laikas ne ilgesnis 3 mėnesių.

Utilizavimas
Tik visiškai tušti indai gali būti perdirbami 
pakartotinai. Išdžiuvusio grunto likučiai gali būti 
tvarkomi kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Priežiūra
Be nuolatinių išorinių kontrolės priemonių,  
medžiaga nuolat tikrinama  Hufgard Optolith 
Bauprodukte  laboratorijoje remiantis  
normomis.

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka 
galios. Gaminio parametrai gali nežymiai kisti, tačiau neturės įtakos naudojimo savybėms ar apdirbimui.
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