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GRUNTUOJANTIS
PREPARATAS
universalus

• skirtas naudoti viduje ir išorėje.
• išlygina pagrindo sugeriamumą prieš dažymą
• pagrindams prieš klijuojant keramines plyteles prie sienų ir grindų
• ekologiškas
• bekvapis

PANAUDOJIMAS

KLEIB G1 yra preparatas, skirtas iš betono, gipso, plytų, akyto betono, gipso plokštės ir kt. medžiagų atliktus
absorbuojančius ir sugeriančius pagrindus prieš tepant tinku, glaistu, glazūros klijais, grindų ir grindų pagrindo
sluoksniais, dažais, tapetais ir kt. Galima naudoti tiek pastatų viduje, tiek išorėje.

SAVYBĖS

KLEIB G1 yra naudoti paruoštas, vandeninės akrilo dispersijos pagrindu pagamintas preparatas. Tai efektyvus
produktas, labai patogus ir paprastas naudoti. Po išdžiūvimo susidaro bespalvė, absorbuojanti, lygi danga. Puikiai
įsiskverbia į gruntuojamą paviršių, sustiprindamas jį ir pagerindamas jo laikomąją galią, tuo pačiu sumažindamas
sugeriamumą. Dėl gruntuojamo pagrindo struktūros sandarinimo savybių padidina kito sluoksnio gamybai naudojamų
medžiagų, pvz., dažų, apdailos sluoksnių, klijų ir kt., atlikimo efektyvumą.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti sausas, nuvalytas nuo dulkių, nešvarumų, kalkių, aliejaus, riebalų, vaško. Prieš tepdami preparatą
pašalinkite visus su paviršiumi nesusikibusius, palaidus sluoksnius.

PREPARATO PARUOŠIMAS

KLEIB G1 pristatoma paruoštas naudojimui. Negalima jungti su kitomis medžiagomis, sutankinti ar praskiesti. Prieš
naudojimą pakuotės turinį išmaišykite.

NAUDOJIMO BŪDAS

KLEIB G1 gruntą reikia tolygiai paskirstyti ant paruošto paviršiaus, geriausia šepetėliu ar voleliu, lygiai visame
paviršiuje. Labai sugeriantys pagrindai (pvz., sausas ir akytasis betonas, juodgrindės, korinis betonas) turi būti
gruntuojami du kartus. Gruntuojant, pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti nuo + 5°C iki + 25°C. Tolesnius darbus
galima pradėti po to, kai preparatas visiškai išdžiūsta, t.y. po maždaug 3 valandų. Gamintojas garantuoja gaminio
kokybę, tačiau neatsako už gaminio naudojimą. Aukščiau pateikta informacija negali pakeisti rangovo profesinio
pasirengimo ir neatleidžia jo nuo statybų meno taisyklių ir darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių taikymo. Kilus
abejonėms, rekomenduojama atlikti savo testus arba susisiekti su „KLEIB sp.z o.o.“.

SUNAUDOJIMAS

Vidutinis sunaudojimas apie 0,1 kg vienam 1 m2. Praktinis medžiagos sunaudojimas priklauso nuo pagrindo
sugeriamumo.

SANDĖLIAVIMAS IR GABENIMAS

KLEIB G1 reikia laikyti sandariai uždarytuose konteineriuose, sausomis sąlygomis, esant teigiamai temperatūrai
(geriausia ant padėklų). Vengti perkaitinimo. Nepalikite atidarytų, pradėtų pakuočių. Tinkamumo naudoti terminas: 12
mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

TECHNINIAI DUOMENYS
Tūrinis tankis

1,0 kg/dm3

Paviršiaus naudojimas

G1

po 24 valandų

Džiūvimo laikas

min. 2 valandos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo metu

nuo +5°C iki +25°C

grynasis svoris

vienetų ant padėklo

sunaudojimas

5l

108

Vidutiniškai priimama apie 0,1 kg/m²
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