TECHNINIS LAPAS

POTINKINIS SILIKONINIS GRUNTAS MAJSTERGRUNT
PANAUDOJIMAS:
Skirtas gruntuoti paviršius prieš tinkų klojimą pastatų viduje ir išorėje. Naudojamas gruntuoti armuotą
sluoksnį šiltinimo sistemose, taip pat lygius, atitinkamai paruoštus mineralinius paviršius (betoniniai
paviršiai, cemento, cemento-kalkių tinkai). Potinkinis gruntas pagerina tinko sukibimą su pagrindu,
palengvina tinkavimą, išlygina užtepto tinko rišimo ir džiūvimo procesus. Sumažina ir suvienodina pagrindo
įgeriamumą ir mažina dulkėtumą. Apsaugo pagrindą nuo neigiamo drėgmės poveikio, neleidžia susidaryti
dėmėms ir persišviesti pagrindo spalvai pro tinko struktūrą.
PAGRINDO PARUOŠIMAS:
Paviršius turi būti nešantis, lygus, sausas ir švarus, nesuskilinėjęs, nuvalytas nuo sukibimą mažinančių
medžiagų (tokių kaip: dulkės, riebalai, bitumas), taip pat paviršiaus neturi veikti agresyvi biologinė ir
cheminė aplinka. Panaudoto grunto džiūvimo laikas yra ne mažiau kaip 24 val.
Ant naujai padarytų mineralinių pagrindų (betonas, cemento ar cemento-kalkių tinkai) pradėti gruntuoti
galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių nuo pagrindo padarymo. Gruntuoti pagrindą, pagamintą pasitelkiant
išorinių sienų besiūlių šiltinimo sistemų ETICS MAJSTER-POL ir MAJSTER-POL MINERAL technologiją galima
ne anksčiau kaip po 3 dienų nuo tokio pagrindo paruošimo.
GAMINIO PARUOŠIMAS:
Prieš naudojant visą pakuotės turinį gerai išmaišyti lėtaeigiu plakikliu/maišikliu su taurelės formos antgaliu,
kol susidarys vienalytė konsistencija. Reikalui esant praskiesti nedideliu kiekiu švaraus vandens (maksimaliai
2 proc. pakuotės tūrio).
NAUDOJIMO BŪDAS:
Gruntą tepti ant tinkamai paruošto paviršiaus teptuku arba voleliu.
REKOMENDACIJOS:
Atliekant dažymo darbus patartina pastolius pridengti specialiu tinklu taip sumažinant neigiamą išorės
veiksnių poveikį. Gruntuoti galima tik sausus paviršius, praėjus konkrečiam pagrindui numatytam rišimo ir
kietėjimo laikui. Šviežiai gruntuotą paviršių saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių ir žemesnės nei
+5oC temperatūros poveikio. Neatsižvelgus į šias rekomendacijas arba neteisingai paruošus pagrindą
kraštutiniais atvejais gali susilpnėti gruntuojančio pagrindo patvarumas, vėliau pagrindas gali net atsiskirti
kartu su tinku.
TECHNINIAI DUOMENYS:
Naudojimo temperatūra:
nuo +5oC iki +25oC
Pagrindo temperatūra:
nuo +5oC iki +25oC
Tankis:
apie 1,2 g/cm3
Konsistencija:
skystis
Spalvų gama: pagal Majster-Pol spalvų paletę. Klientui pageidaujant galima parinkti ir kitokią spalvą.
IŠEIGA:
Potinkinio grunto išeiga gruntuojant vieną kartą yra apie 0,25-0,3 kg/m2. Norint tiksliau sužinoti produkto
išeigą patartina išbandyti jį ant norimo pagrindo.

SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS:
Gruntą sandėliuoti sandariame ir nepažeistame įpakavime, nuo +5oC iki +25oC temperatūroje. Saugoti nuo
per didelio karščio ir šalčio. Naudojimo terminas yra 6 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant
pakuotės.
SUDĖTIS:
Potinkinis silikoninis gruntas MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY SILIKONOWY yra polimerų dispersijų,
mineralinių užpildų, silikoninės dervos, modifikuojančių priedų ir kvarcinio smėlio* mišinys.
* gaminio rūšis su kvarcu
Gaminyje nėra kitų grėsmę sveikatai ar aplinkai keliančių substancijų, kurių koncentracija viršytų teisės
aktais leistinas vertes.
GALIMOS PAKUOTĖS:
5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg.
Produktas yra gaminių, skirtų pastatų išorinių sienų šiltinimo darbams pagal ETICS MAJSTER-POL sistemą
(Europos techninis įvertinimas ETA-11/0183, liudijimas ETA Nr. 120-CPD-010-028352) ir MAJSTER-POL
MINERAL (Europos techninis įvertinimas ETA-14/0238, Savybių patvarumo liudijimas Nr. 1020-CPR010034205). Naudojimo savybių deklaracija Nr. MP/GRU-SN/2015. PZH higienos sertifikatas
HK/B/0403/01/2010 (su kvarcu). PZH higienos sertifikatas HK/B/0386/01/2014. Radiacinės higienos
sertifikatas Nr. HR/B/17/2013.
Techniniame lape pateikta informacija skirta užtikrinti optimalų produkto naudojimą, tačiau ji nėra teisinės
Gamintojo atsakomybės pagrindas, kadangi Gamintojas negali patikrinti darbų sąlygų. Darbus būtina atlikti
laikantis statybų amato taisyklėmis. Bet koks gaminio keitimas yra neleidžiamas ir gali smarkiai pabloginti
naudojamų medžiagų kokybę. Sumaišius su kitų Gamintojų gaminiais bendrovė Majster-Pol neatsako už
gaminio kokybę.
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Pasirodžius šiam techniniam lapui galios netenka ankstesni.

