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GRUNTAS MINERALINIAMS PAVIRŠIAMS 

Skirtas gruntuoti prieš tinkavimą pastatų išorėje. 

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, 
cemento, cemento-kalkių paviršiai). 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 
pagrindo spalvai persišviesti 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. Gruntuotas pagrindas turi džiūti ne mažiau kaip 24 val. 

GAMINI OPARUOŠIMAS: 
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 šiam pagrindui numatytam rišimo ir kietėjimo laikui. 
 Šviežiai gruntuotą paviršių saugoti nuo kritulių ir žemesnės nei +5oC temperatūros poveikio. 
 Prieš tinkuojant gruntuotas paviršius turi būti visiškai išdžiūvęs. 
 
TECHNINIAI DUOMENYS: 
 Naudojimo temperatūra: nuo +5oC iki +25oC 
 Pagrindo temperatūra: nuo +5oC iki +25oC 
 Tankis: apie 1,2 g/cm3 
 Konsistencija: skystis 
 
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. 
 
SAUGOS PRIEMONĖS: 
Gruntuojant saugoti akis ir odą. Patekus į akis nedelsiant gausiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
Mūvėti apsaugines pirštines. 
 
SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS: 
Gruntą sandėliuoti sandariame ir nepažeistame įpakavime, +5oC iki +25oC temperatūroje. Saugoti nuo 
karščio ir šalčio. Naudojimo terminas yra 6 mėnesiai nuo datos, nurodytos ant pakuotės. Produktą laikyti 
vaikams neprieinamoje vietoje. 
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SUDĖTIS: 
MajsterGrunt potinkinis mozaikinis gruntas yra tirštas, baltas arba spalvotas skystis, kurio sudėtyje yra 
polimerų dispersijų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų. 
 
NORMOS: 
 Techninis sertifikatas ITB Nr. AT-15-6917/2006 
 Higienos sertifikatas PZH Nr. HK/B/0386/01/2009 
 Sertifikatas ZKP Nr. 17/07-ZKP-044-01 
 Šalies atitikties deklaracija Nr. 1/2007 
 PN-EN 1062-1:2005 / Dažai ir lakai, lako gaminiai ir padengimo sistemos, naudojamos išorėje ant mūro ir 
betono 
 PN-EN 15824 / Reikalavimai tinkams, naudojamiems išorėje ir viduje, pagamintiems organinių junginių 
pagrindu 
 
Gaminys yra dalis gamos produktų, skirtų pastatų išorinių sienų apšiltinimui pagal sistemą MAJSTER-POL. 


