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Grunt BDT 7
Uniwersalny grunt wzbogacony srebrem
Preparat do powierzchniowego wzmacniania podłoży nasiąkliwych
WŁAŚCIWOŚCI
Zmniejsza chłonność podłoża
Poprawia przyczepność do podłoża
Ułatwia aplikację następnych warstw
(klejów, tynków, farb itp.)
Wzbogacony srebrem
ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE
Preparat Grunt BDT 7 przeznaczony jest do gruntowania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Skutecznie wzmacnia gruntowane podłoża poprzez wnikanie w powierzchnię
wpływa na poprawę właściwości podłoży przeznaczonych pod tapetowanie, szpachlowanie ,
malowanie mocowanie płytek ceramicznych itp.
Tworzy warstwę ochronną i ułatwia aplikację kolejnej warstwy wykończeniowej wpływając
jednocześnie na wzrost wydajności farby, kleju itp.
Nie może być stosowany jako warstwa wykończeniowa.
Grunt BDT 7 zawiera jony srebra zapobiegające rozwojowi grzybów i bakterii.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche i pozbawione wszelkiego rodzaju materiałów zmniejszających
przyczepność (kurz, pył, brud, oleje, smary, tłuszcze, środki antyadhezyjne, wykwity,
warstwy spiekane, pozostałości farb i lakierów).
Wszystkie, niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć przed zastosowaniem gruntu.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem opakowanie z produktem należy kilkakrotnie wstrząsnąć lub dokładnie
wymieszać produkt w opakowaniu. Nie należy łączyć produktu z innymi materiałami ani
zagęszczać. Grunt BDT 7 najlepiej nanosić wałkiem lub pędzlem na odpowiednio
przygotowane podłoże w postaci nierozcieńczonej. Jeżeli po zagruntowaniu i wyschnięciu
podłoże jest nadal chłonne czynność gruntowania należy powtórzyć.
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Malowanie, tapetowanie itp. Należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu,
czyli minimum po ok. 2 godzinach od nałożenia (czas wysychania może się wydłużyć
w zależności od warunków stosowania i rodzaju podłoża).
Narzędzia oraz świeże zachlapania myć czystą wodą.

INFORMACJE DODATKOWE
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące
stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma
wpływu na sposób i warunki wykorzystania gruntu.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

DANE TECHNICZNE
ok. 1,0 kg/dm3
od +5°C do +25°C
ok 2 h (czas schnięcia uzależniony jest od
Czas schnięcia
nasiąkliwości podłoża oraz od warunków
stosowania)
0,1 - 0,5 kg/m2 (zużycie uzależnione jest od
Zużycie
rodzaju i jakości podłoża)
Grunt BDT 7 jest preparatem do gruntowania o właściwościach wiążących, o dopuszczalnej
zawartości LZO (VOC) 30g/l. W produkcie max. 20g/l
Gęstość
Temperatura stosowania

MAGAZYNOWANIE
Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu
przy składowaniu w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach w chłodnym miejscu.
Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA
2kg, 5kg, 10kg
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