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FRANS-GRUNT emulsja gruntuj ca

ZASTOSOWANIE
FRANS GRUNT znakomicie zmniejsza oraz wyrównuje nierównomiern  ch onno  pod o y mineralnych. Do-
skonale nadaje si  do powierzchni porowatych i innych malowanych wcze niej cian i elewacji. Zastosowa-
nie preparatu skutecznie wzmacnia równie  pod o a przeznaczone pod tapetowanie, czy p ytki ceramiczne, 
poprawia skuteczno  kolejnej nanoszonej farby dyspersyjnej. Nadaje si  do gruntowania wi kszo ci wy-
st puj cych w budownictwie materia ów jak: beton, ceg a, p yta gipsowo-kartonowa, systemy termoizo-
lacyjne, ciany gipsowane itp. Zalecany tak e pod farby dyspersyjne i tynki akrylowe. Do wewn trz i na 
zewn trz.

SPOSÓB U YCIA
Przygotowanie pod o a:
Pod o e powinno by  czyste, bez zabrudze  i zat uszcze . Wybór sposobu pracy powinien zale e  od
rodzaju narz dzia, ch onno ci pod o a oraz stopnia jego porowato ci. Bior c pod uwag  te czynniki 
powinno si  przeprowadzi  prób  na powierzchni kilku metrów kwadratowych, co pozwoli oceni  
wymagan  ilo  warstw oraz ewentualne rozcie czenie.

Przygotowanie produktu:
W przypadku konieczno ci wzmocnienia i silnej impregnacji pod o a mineralnego wyrób nak ada  
w stanie nierozcie czonym. Przy malowaniu pod o y wie ych ch onnych dopuszcza si  rozcie -
czenie wyrobu w stosunku 1:1. Frans Gruntu nie nale y nak ada  podczas deszczu, mg y oraz w tem-
peraturze poni ej +5°C, oraz w bardzo wysokich temperaturach przy bezpo rednim nas onecznie-
niu. Przy bardzo ch onnych powierzchniach oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmo-
cnienia najlepsz  metod  jest nak adanie gruntu metod  „mokre na mokre", co zapewni odpo-
wiednio g bokie „naci gni cie" do wn trza pod o a. W takim przypadku wskazane jest rozcie -
czenie czyst  wod  w stosunku 1:1. Pod o a bardzo ch onne i porowate zaleca si  
gruntowa  preparatem g boko penetruj cym ROYAL GRUNT.

Sposób nak adania: 
Frans Grunt mo na nak ada  p dzlem, wa kiem lub natryskowo.

RODKI BEZPIECZE STWA
Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie kontaktu z oczami przemy  na-
tychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza. Nie wprowadza  do 
kanalizacji. Chroni  przed dzie mi. Karta charakterystyki dost pna na da-
nie podmiotu gospodarczego.

DANE TECHNICZNE 
Temperatura pracy: temperatura pod o a i powietrza powy ej +5°C, 
Przechowywanie: nale y przechowywa  i przewozi  w oryginalnie zamkni -
tych i szczelnych opakowaniach, w zakresie temp. od +5°C do +25°C (dotyczy 
równie  temp. pod o a) oraz czystych i suchych pomieszczeniach. 
Chroni  przed nas onecznieniem i przemro eniem!
Zu ycie: 5-20 m2/l (wydajno  przy jednej warstwie) 
Sposób nanoszenia:  p dzel, wa ek, natrysk 
Schni cie: min. 2 godziny


