
GRUNLIT-U Grunt uniwersalny

• Poprawia przyczepność
• Zmniejsza chłonność podłoża
• Ułatwia aplikację kolejnych warstw

PRODUKT
GRUNLIT-U to preparat gruntujący na bazie dyspersji sztucznej 
żywicy, wzmacniający pylące podłoża, wyrównujący i zmniej-
szający ich chłonność. 
Produkt zgodny z PN-C 81906:2003.
Posiada Atest Higieniczny.

ZASTOSOWANIE
Grunlit-U może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budyn-
ków. Służy do gruntowania nasiąkliwych i chłonnych podłoży 
takich jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gip-
sowe, płyty gipsowo-kartonowe. Grunlit U szczególnie zlecany 
jest do stosowania przed mocowaniem płytek ceramicznych, 
szpachlowaniem, tapetowaniem lub malowaniem. 

NARZĘDZIA
Pędzel lub wałek.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża
Należy usunąć złuszczające się stare powłoki. Podłoże 
powinno być nośne, równe, suche i czyste, wolne od za-
brudzeń bitumicznych i powłok antyadhezyjnych. Podłoża 
malarskie przeszlifować papierem ściernym.
Przygotowanie produktu
Grunlit-U produkowany jest jako gotowy preparat do bezpo-
średniego użycia. Przed użyciem wymieszać. Nie rozcieńczać.
Aplikacja
Produkt nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za 
pomocą pędzla lub wałka. Nie stosować w temperaturze po-
niżej +5°C (temp. obiektu).  Bezpośrednio po nałożeniu umyć 
wodą narzędzia. W większości aplikacji wystarczy gruntowanie 
jednokrotne. Jeśli po wyschnięciu preparatu podłoże jest na-
dal chłonne, należy go ponownie zagruntować.

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

BEZPIECZEŃSTWO
Zawiera mieszaninę poreakcyjną: 5-chloro-2-metylo-2H-izotia-
zol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodo-
wać wystąpienie reakcji 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.
Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

ZUŻYCIE 
Około 0,1 - 0,2l/m2 na gładkich powierzchniach. Na podłożach 
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
Opakowania: 5 l
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GRUNLIT-U Grunt uniwersalny

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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