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GRUNT 
KONTAKTOWO-SCZEPNY
Wzmacnia podłoża i poprawia 
przyczepność do trudnych powierzchni 
(gładki beton, płyty gipsowo-kartonowe, 
płyty OSB, lastryko, płytki ceramiczne oraz lamperie).

waga netto

7 kg 90

sztuk na palecie zużycie

ok. 0,25-0,35 kg/m2 w zależności od rodzaju podłoża

• gotowy do użycia
• do wewnątrz i na zewnątrz
• na gładkie i niechłonne podłoża, jak płyty OSB, 
  płytki ceramiczne, lastryko, beton 
• zwiększa przyczepność
• wzmacnia podłoże
• tworzy szorstką warstwę sczepną
• na ściany i podłogi. 

PL

ZASTOSOWANIE
KLEIB G5 Grunt kontaktowo-sczepny to gotowy preparat na bazie żywicy polimerowej, do gruntowania podłoży wewnątrz 
i na zewnątrz budynków przed zastosowaniem podłogowych zapraw wyrównujących, mas szpachlowych, klejów 
do płytek ceramicznych i kamiennych. Szczególnie polecany do stosowania na gładkich, słabo chłonących lub niechłonących 
podłożach, takich jak: gładki beton, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB, lastryko, płytki ceramiczne oraz lamperie. Dzięki 
zawartości kruszywa kwarcowego tworzy na gładkich i śliskich powierzchniach odpowiednio szorstką warstwę sczepną, 
ułatwiającą montaż kolejnych warstw wykończeniowych. Produkt wzmacnia siły adhezji między powłokami. Jest odporny 
na wodę i ma właściwości utwardzające podłoże oraz zwiększające przyczepność. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnie muszą być suche i oczyszczone zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej 
i emulsyjnej. Podłoża anhydrytowe, gipsowe, płyty OSB i wiórowe oraz mocne powłoki malarskie należy przeszlifować 
papierem ściernym i dokładnie odkurzyć. Bardziej chłonne, kruche podłoża należy zagruntować stosując preparat głęboko 
penetrujący KLEIB G2. 

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA
Grunt KLEIB G5 dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami i nie należy 
go rozcieńczać wodą. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Preparat nanosić 
cienką warstwą, równomiernie, przy pomocy pędzla lub wałka. W większości przypadków wystarczy jednokrotne gruntowanie. 
Czas schnięcia powierzchniowego wynosi około 2 godz. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej warstwy gruntu po ok. 4 godz. Kolejne prace prowadzić po co najmniej 24 godz. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Preparat należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze 
od +5°C do +28°C, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem. Uwaga: Produkt wodny. W temperaturach ujemnych 
ulega trwałemu uszkodzeniu. Nie wolno pozostawiać otwartych, napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy 
podany na opakowaniu. Przewozić krytymi środkami transportu. 

DANE TECHNICZNE
KOLORYSTYKA

GĘSTOŚĆ

CZAS SCHNIĘCIA W ZALEŻNOŚCI 
OD RODZAJU PODŁOŻA
(dla pojedynczej warstwy, 
w temperaturze ok. +20°C 
i wilgotności względnej ok. 50%, 
przy dobrej wentylacji)

WYDAJNOŚĆ

ILOŚĆ WARSTW

biały

ok. 1,4 g/cm3

do schnięcia powierzchniowego ok. 2 godzin
do nakładania następnej warstwy gruntu ok. 4 godzin
ok. 24 godz. na podłożach anhydrytowych oraz w przypadku 
wylewania posadzek na podłożach niechłonnych
Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności 
może wydłużyć czas schnięcia

ok. 0,25-0,35 kg/m2 w zależności od rodzaju podłoża
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G5


