KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
DREIER Grunt kwarcowy
1. PRODUKT
Grunt kwarcowy to akrylowo-winylowy grunt podkładowy z wypełniaczami kwarcowymi. Nadaje gruntowanej
powierzchni porowatość, ułatwiając nakładanie właściwych tynków ozdobnych i strukturalnych. Tworzy
powłokę mocno związaną z podłożem. Przeznaczony pod tynki wewnętrzne typu BETON i TRAWERTYN.
2. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 Deklaracja Zgodności Producenta Nr 1/2020
 PN-C-81906:2003
3. STOSOWANIE
Po otwarciu produkt wymieszać. Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie
usunąć. Grunt wymaga podłoża związanego, suchego, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych
plam. Podłoże powinno być zagruntowane zależnie od potrzeby gruntem DREIER GRUNT UNIWERSALNY,
DREIER GRUNT UNIWERSALNY PLUS, lub DREIER GRUNT UNIWERSALNY EXTRA. Świeże tynki mineralne
maluje się po sezonowaniu (3 – 4 tygodnie). Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Nanosić
wałkiem, pędzlem lub natryskowo w ilości 1 lub 2 warstw.
4. TEMPERATURA STOSOWANIA
Od 10°C do 25°C.
5. ZUŻYCIE
Ok. 4 m² / kg
6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.
7. SKŁADOWANIE
Produkt pakowany jest w zamknięte fabrycznie w wiadra. Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych
oryginalnych opakowaniach. w zakresie temperatur od +5 °C do +25 °C, chronić przed wilgocią, nie narażać na
działanie warunków atmosferycznych. Produkt zachowuje swoje właściwości przez 24 miesiące od daty
produkcji podanej na opakowaniu.
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8. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Chronić przed dziećmi, spożyciem, kontaktem z oczami, przedłużającym się kontaktem ze skórą. W wypadku
kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Pomieszczenia zamknięte w
czasie prac i po ich zakończeniu należy starannie wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Po tym
okresie nadaje się do użytku. Nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych.
9. DODATKOWE INFORMACJE
Nie wolno stosować dodatków, domieszek lub modyfikatorów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
ich użycie. Produkt należy stosować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Zalecane jest
wykonanie próbnej aplikacji fragmentu podłoża przed położeniem całej powierzchni.

Data produkcji na opakowaniu
KOLOR: Biały lub wg wzornika

Producent:
„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna
ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa
tel./fax 34 362 82 08
e-mail: dreier@dreier.com.pl
www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 17.04.2020

Strona 2 z 2

