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weber.cas grunt
 

  

Opis produktu
Płyn gruntujący weber.cas grunt jest dostarczany w 
wiadrach, w postaci płynu, gotowy do użycia na placu 
budowy. Grunt oparty jest o wodną dyspersję żywic 
organicznych z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego. 
Po wyschnięciu grunt daje chropowatą powierzchnię, co 
znacznie zwiększa powierzchnię przyczepności i ułatwia 
aplikację tynków dekoracyjnych.  
 

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne 
od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność 
takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki 
malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno 
być zabezpieczone przed możliwością podciągania 
kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. 
Powierzchnia powinna być równa i gładka. Nakładanie 
preparatu gruntującego może się rozpocząć najwcześniej 
po minimum 24 godzinach od wykonania warstwy 
zbrojonej. Niska temperatura lub wyższa wilgotność 
wydłuża podane czasy.

Przygotowanie produktu
Przed nakładaniem płyn gruntujący weber.cas grunt 
należy wymieszać dokładnie mieszadłem elektrycznym. 
Nie rozcieńczać wodą - może to spowodować zmianę 
właściwości płynu gruntującego.

Wskazówki wykonawcze
Produkt nakładać na suchą powierzchnię za pomocą 
pędzla lub wałka malarskiego. Produkt można także 
nakładać metodą natrysku. Całkowity czas wyschnięcia 
preparatu wynosi około 12 godzin i zależy od warunków 
cieplnowilgotnościowych.

Warunki podczas stosowania i wiązania
W trakcie nakładania i schnięcia płynu gruntującego 
temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż 
+5°C ani wyższa niż +25°C. Zagruntowaną powierzchnię 
należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów 
atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia preparatu. 
Czas całkowitego schnięcia w warunkach wysokiej 
wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury 
może się wydłużyć. 

Magazynowanie i transport
Płyn gruntujący weber.cas grunt można przechowywać 
do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie 
produkcyjnej. Składować i transportować w suchych 
warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych 
opakowaniach. Chronić przed mrozem i wysokimi 
temperaturami. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w 
ciągu jednego miesiąca.

Środki bezpieczeństwa
Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. 
Stosować się do zasad BHP. Przed użyciem podjąć 
działania zapobiegające ochlapaniu preparatem. Chronić 
oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu 
natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i 
zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością czystej 
wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

Dane techniczne

Czas wysychania około 12 godzin

Kolor biały transparentny

Opakowania Wiadro 5 kg

Temperatura stosowania od +50C do +250C
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Zużycie
dla powierzchni gładkich: 0,15 – 0,25 kg/m² 

Opakowania
Wiadro 5 kg      


