
GRUNLIT-ST Grunt silikatowy 

• Zwiększa przyczepność tynków
• Nie blokuje procesu silifikacji 
• Wydajny i łatwy w nakładaniu
• Wodorozcieńczalny

PRODUKT
GRUNLIT-ST produkt na bazie potasowego szkła wod-
nego, przeznaczony jest pod tynki silikatowe w pracach 
ociepleniowych systemu KOSBUD W oraz do gruntowania 
i wzmacniania innych podłoży ściennych pod powłoki ma-
larskie i wyprawy tynkarskie. Dostępny w kolorze białym 
lub podbarwiony pod kolor tynku.  Reguluje warunki wodne 
podłoża oraz dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza je przed 
działaniem wilgoci. Nie blokuje procesu silifikacji. Ułatwia 
nakładanie tynków. Wodorozcieńczalny, o neutralnym za-
pachu. 
Produkt zgodny z ETA-11/0494
Certyfikat Zgodności WE Nr 2310 –CPD-Z169
PRODUKT ZGODNY Z AT-15-7509/2013
Certyfikat zgodności nr 76/10-ZKP-072-03
PRODUKT ZGODNY Z AT-15-7508/2013
Certyfikat zgodności nr 75/10-ZKP-072-02
Atest higieniczny HK/B/0950/03/2011

ZASTOSOWANIE
Grunlit-ST przeznaczony do zastosowania na mocnych, czy-
stych i suchych podłożach mineralnych, starych powłokach 
malarskich, gładkich powierzchniach betonowych, a także na 
płytach dociskowych. Stanowi dobry podkład pod nakładane 
następnie powłoki tynków silikatowych.

NARZĘDZIA
Pędzel lub wałek, mieszarka/wkrętarka wolnoobrotowa z mie-
szadłem koszykowym.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża
Należy usunąć złuszczające się stare powłoki - podłoże powin-
no być nośne, równe, suche i czyste, nie spękane.
Przygotowanie produktu
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania nale-
ży wymieszać mieszarką/wkrętarką wolnoobrotową z miesza-
dłem koszykowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji.
Nakładanie masy 
Produkt nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za 
pomocą pędzla lub wałka. Bezpośrednio po nałożeniu umyć 
wodą narzędzia. Nie stosować w temperaturze poniżej +10o C 
(temp. obiektu).

WYTYCZNE WYKONAWCZE
Przy temperaturze + 20o C i względnej wilgotności powietrza 
65% powierzchnia nadaje się do ponownego pomalowania po 
około 12 godzinach. Całkowicie suchą można obciążać po ok. 
24 godzinach. W przypadku niższej temperatury i wyższej wil-
gotności czas wysychania może ulec zmianie.

ZUŻYCIE 
Około 200-300 g/m2 na gładkich powierzchniach. Na podło-
żach szorstkich odpowiednio więcej. 

PRZECHOWYWANIE
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzo-
nych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgo-
cią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Resztki 
produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i 
szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. 
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Wiaderka: 5 kg, 10 kg, 20 kg 

NADZÓR
Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych produkt  jest kontro-
lowany przez laboratorium firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. 
J. zgodnie z PN.

Grunt silikatowy

GRUNLIT-ST PRODUCENT  
CHEMII BUDOWLANEJ  

I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



GRUNLIT-ST Grunt silikatowy 

DALSZE INFORMACJE
Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje 
wszystkie poprzednie. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opiera-
ją się na naszej najlepszej  wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach 
i zostały udzielone w dobrej wierze,  zgodnie z zasadami obowią-
zującymi w naszej firmie i u naszych dostawców.  Zaproponowane 
sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z 
użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie 
możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w 
odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów 
dla osiągnięcia celów przez niego  zamierzonych. Ani Spółka, ani jej 
upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności 
za jakiekolwiek straty poniesione na skutek  nieprawidłowego, bądź 
błędnego użycia jej materiałów.
Dziękowizna , dnia 09.07.2013. 
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