KARTA TECHNICZNA

Grunt
Podtynkowy GT
•
•
•
•

zwiększa przyczepność
poprawia aplikację tynku
zapobiega wykwitom
wydajny i łatwy w aplikacji

PRODUKT
Feidal Grunt Podtynkowy GT to dyspersyjny środek gruntujący, poprawiający przyczepność tynków
syntetycznych do podłoża mineralnego. Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, ułatwia nanoszenie
i obróbkę tynków. Dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych wypełniaczy ogranicza ryzyko występowania
wykwitów na powierzchni tynków. Produkt zmywalny wodą, neutralny zapachowo.
ZASTOSOWANIE
Feidal Grunt Podtynkowy GT zalecany jest do stosowania pod tynki syntetyczne w systemie ociepleń Feidal
ThermoTop. Stosuje się go na warstwę klejową zbrojoną siatką oraz na mocne, czyste i suche podłoża
mineralne, powierzchnie betonowe, a także płyty gipsowo-kartonowe. Do zastosowania wewnątrz i na
zewnątrz budynków.
ZUŻYCIE
0,2 – 0,3 kg/m2
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być nośne, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego
i chemicznego. Podłoże zanieczyszczone należy umyć i odtłuścić za pomocą preparatu czyszczącego.
Glony i/lub grzyby z podłoża należy usunąć mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem
grzybobójczym Feidal Fungicyd. Słabo związane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Podłoża chłonne i/lub słabe, kredujące pokryć gruntem
głęboko penetrującym.
Produktu nie stosować na podłożach poziomych oraz innych elementach budynku narażonych na
długotrwałe działanie wody.
Nowe podłoża mineralne (beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) można gruntować dopiero po
wyschnięciu i wysezonowaniu (nie mniej niż 7 dni, zalecane 28 dni). Zalecany czas aplikacji na świeżych
podłożach mineralnych:
• warstwa zbrojona Feidal Mix II i Mix II+, w systemach ociepleń ThermoTop – nie mniej niż 3 dni
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tynki cementowo-wapienne i wapienne – powyżej 14 dni
cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe – powyżej 7 dni
beton – powyżej 28 dni

OBRÓBKA
Wyrób dostarczany w postaci gotowej do użycia. Nie rozcieńczać. Grunt nakładać przy pomocy pędzla,
wałka lub agregatu natryskowego.
Produkt należy nakładać w temperaturze od +5°C do +25°C i wilgotności powietrza do 75%. Produktu nie
nakładać w trakcie opadu deszczu. Powierzchnię gruntu należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem
(przy silnym wietrze lub dużym nasłonecznieniu). Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed opadami
atmosferycznymi aż do całkowitego utwardzenia. Przy temperaturze ok. +20°C i wilgotności powietrza ok.
65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 6 godzin. Większa wilgotność i niższa temperatura wydłużają
czas schnięcia.
Uwaga! W przypadku barwienia gruntu należy zwrócić uwagę na zgodność barwy z wzorcem oraz zgodność
barwy we wszystkich opakowaniach.
PRZECHOWANIE
Czas przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Produkt należy chronić przed przemrożeniem i przegrzaniem. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, na
paletach, w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Maksymalny czas
składowania: 24 miesiące w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C.
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