
GRUNLIT-ML Gruntofarba podkładowa

• Zwiększa przyczepność podłoża 
• Wyrównuje chłonność podłoża
• Zmniejsza zużycie farby

PRODUKT
GRUNLIT ML to akrylowa wewnętrzna farba gruntująca do 
ścian i sufitów. Wyrównuje i redukuje chłonność podłoża. 
Dzięki dobrej sile krycia ujednolica kolorystycznie i zmniejsza 
zużycie farby nawierzchniowej, poprawia przyczepność i wła-
ściwości robocze farby. 
Produkt zgodny z PN-C 81906:2003. 
Produkt posiada Atest Higieniczny 

ZASTOSOWANIE
GRUNLIT ML służy do ręcznego lub natryskowego wykonania 
warstwy podkładowej pod farby wewnętrzne np. Latex Paint 
Finish, Latex Paint Sprint, Latex Paint Color, Royal White, Royal 
Color. 
Może być stosowany na tradycyjne wyprawy cementowe i ce-
mentowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, gła-
dzie i tynki gipsowe, płyty gipsowe i kartonowe.

NARZĘDZIA 
Pędzel lub wałek malarski, agregat malarski.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być czyste, suche i wysezonowane ( wypra-
wy cementowe i cementowo-wapienne min. 28 dni). Należy 
usunąć zalegający brud, kurz, tłuste plamy i luźne fragmenty 
podłoża. Powierzchnie luźne i pylące wzmocnić, stosując pre-
paraty gruntujące np. GRUNLIT U lub GRUNLIT G. Błyszczące 
powłoki malarskie zmatowić.
Przygotowanie produktu
Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej, 
przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania.
Aplikacja
Gruntofarbę aplikować  w 1 - 2 warstwach pędzlem, wałkiem 
lub natryskiem. Pracować metodą mokre na mokre. W celu 
poprawienia właściwości roboczych dopuszczalne jest doda-
nie niewielkiej ilości wody, max 5%. Pod farby o intensywnych 
barwach zaleca się podbarwienie gruntofarby niewielką ilością 
farby wierzchniej. 

WYTYCZNE WYKONAWCZE
Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby 
powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatu-
ra podczas nanoszenia to + 20°C. Złe przygotowanie podłoża 
może w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do odspoje-
nia warstwy farby. Po ukończeniu prac pomieszczenia wietrzyć 

do zaniku charakterystycznego zapachu. Powierzchnie nara-
żone na zanieczyszczenie farbą zabezpieczyć, a w przypadku 
zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą 
bezpośrednio po zakończeniu prac.

BEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwa-
łe skutki.
Zawiera  mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izo-
tiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 4,5-dichloro-
-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie re-
akcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce 
po użyciu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/
ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością 
wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. 
Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/
pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. 

ZUŻYCIE 
Około 0,10 l/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu. W przy-
padku szorstkich powierzchni odpowiednio więcej. 
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PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w szczelnie zamkniętych nieuszkodzo-
nych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze +5°C 
do +30°C. Otwierane opakowania należy szczelnie zamknąć. 
Resztki produktu przelać do jak najmniejszego pojemnika i 
szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

OPAKOWANIE
Opakowania o pojemności  8l.

NADZÓR
Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt  jest 
na bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy KOSBUD 
Bracia Kosińscy Sp. J. zgodnie z PN.

DALSZE INFORMACJE
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować 
jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświad-
czenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów 
konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zale-
camy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec 
drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływa-
jąc na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji 
nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
Dziękowizna, 12.07.2016. Niniejsza karta techniczna produktu 
jest obowiązująca.
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