
 Silikatinis įtrūkimus užpildantis gruntas

• Puikus sukibimas su mineraliniais paviršiais
• Itin laidus garams
• Užpildo stabilius įtrūkimus
• Išlygina įgeriamumą ir pagerina sukibimą ant senų mineralinių pagrindų

Produktas
Optosan RissGrund paruoštas  naudoti
specialus  gruntas  skysto  stiklo  pagrindu  su
specialiais  pastos  pavidalo  užpildais.  Baltos
spalvos. Gali būti spalvinamas gamykloje.
Produktas atitinka EN 15824:2009 KDZ Nr. 
059/209/2010  išd.2010.02.26

Paskirtis
Optosan RissGrund skirtas aukšto garo 
laidumo kontaktinio sluoksnio sukūrimui ant 
senų skirtingo tipo paviršių prieš galutines 
dangas tokias kaip tinkas ar dažai. Optosan 
RissGrund taip naudojamas stabilių paviršiaus 
deformacinių įtrūkimų užpildymui, renovuojant 
senus mineralinius pagrindus. Dėl sudėtyje 
esančių užpildų Optosan RissGrund gali būti 
naudojamas kaip dekoratyvi lygi arba šiurkšti 
danga, priklausomai nuo dėjimo būdo bei 
įrankio. 

Naudojimo instrukcija
Optosan RissGrund galima užnešti teptuku, 
voleliu arba mentele iki 3mm sluoksniu, 
priklausomai nuo dėjimo būdo gaunamas lygus 
arba struktūrinis paviršius. Dedant teptuku 
gruntas skiedžiamas 8-10% vandens. Po 
pradinio rišimosi gruntą galima šlifuoti. 
Produktas negali būti naudojamas kaip galutinė
danga jo papildomai nehidrofobizavus ar 
nenudažius. 

Optosan  RissGrund  džiūsta  ne  tik  fiziškai
garindamas  drėgmę,  bet  ir  chemiškai,
reaguodamas su paviršium (silifikacijos proceso
metu).  Esant  dideliai  aplinkos  drėgmei  ir/ar
žemai aplinkos temperatūrai džiūvimo precesas
gali  pailgėti.  Gruntas išdžiūsta per maždaug 6
val  priklausomai  nuo aplinkos  temperatūros  ir
drėgmės. Tolimesnis grunto apdirbimas galimas
po maždaug 24 valandų.  Silifikacijos procesas
įprastai trunka 4-5 dienas. 

Pagrindas
Optosan RissGrund galima naudoti ant bet kurio 
tipo mineralinių pagrindų. Pagrindas turi būti 
sausas, tvirtas, neįšalęs, stabilus, neriebaluotas. 
Nenaudokite ant organinių paviršių. 

Naudojimo temperatūra
Optimalios  darbo  sąlygos:  oro,  pagrindo  bei
produkto temperatūra  + 5-25°C. Žemesnė arba
aukštesnė  temperatūra  gali  neigiamai  veikti
produkto savybes. 

Techniniai duomenys
Garo laidumas: V2 (vidutinis) 
Vandens laidumas  W24: W2 (vidutinis) 
Sukibimas: ≥1,5 Mpa
Šiluminės savybės:A10 PS0-0,67 A P90-0,76 
W/mK

Sąnaudos
Apie. 0,4 kg/m

2

Pakuotė:
Plastikinis kibiras: 8 kg

CHEMIA BUDOWLANA



Sandėliavimas
Gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose 
maišuose sausoje aplinkoje (geriausiai ant 
palečių). Atviras pakuotes sandariai 
uždarykite.  Mišinio sandėliavimo laikotarpis 24
mėnesiai,  rekomenduojama sunaudoti per 12 
mėnesių. Nepanaudoto produkto likučius  
supilkite į kuo mažesnį indą ir sandariai  
uždarykite, šiuo atveju saugojimo laikas ne 
ilgiau 3 mėnesių.

Utilizacija
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 Polska Sp. z o. o. laboratorijoje 
remiantis normomis.

Papildoma informacija
Aukščiau išdėstyta informacija yra produkto 
aprašymas. Šis aprašymas tai bendri produkto 
panaudojimo nurodymai paremti bandymais ir 
patirtimi, tačiau neriboja kitokio panaudojimo 
galimybių, todėl prieš naudojant 
rekomenduojame atlikti bandymus. Produkto 
parametrai gali būti neženkliai keičiami 
nustatytos klasės ribose, tačiau tai nekeičia 
produkto savybių ir apdirbimo. Šios informacijos
pagrindu negali būti reiškiamos pretenzijos dėl 
nuostolių atlyginimo.
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