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System polimerowy do tworzenia 

bezszwowych powierzchni na zewnątrz 

FESTGRUNT  

Preparat do powierzchniowego wzmacniania chłonnych podłoży przed aplikacją 

mikrocementu. 

 

OPIS 

Akrylowy preparat do gruntowania powierzchni, wyrównuje chłonność, poprawia 

przyczepność. Idealnie nadaje się przed położeniem mikrocementu, farb, tynków 

dekoracyjnych, posadzek itp.  

Cechy produktu: 

 uszczelnia podłoże 

 zapobiega odciąganiu wody z zaprawy 

 zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża 

 polepsza rozpływ zapraw samopoziomujących 

 paroprzepuszczalny 

 

 

 

APLIKACJA 

 

Powierzchnia musi być idealnie utwardzona, sucha, czysta i wolna od olejów, smarów, 

resztek farby i innych sypkich materiałów. 

Pojemnik z FESTGrunt przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nakładać za pomocą wałka 

lub pędzla. Na nierównych lub bardzo chłonnych powierzchniach zaleca się 

nakładanie produktu w kilku warstwach. Pozostawić do wyschnięcia na 2-4 godziny. 

Gdy tym czasie można przystąpić do dalszych prac. 

 

 

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

 

Sprzęt i narzędzia czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.  
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System polimerowy do tworzenia 

bezszwowych powierzchni na zewnątrz 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Produkt przeznaczony dla profesjonalistów. Przed przystąpieniem do prac należy 

zaznajomić się z Kartami Charakterystyk komponentów wchodzących w skład sytemu 

dostępnej na stronie www.festfloor.pl. Może działać drażniąco na skórę. Może 

powodować uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Stosować 

rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU 

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: 

Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry lub 

wysypki, zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość / pojemnik 

usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.  

 

 

OPAKOWANIA 

 

FESTGrunt  dostarczany jest opakowaniach 1kg i 5kg. 

 

 

DANE TECHNICZNE 

  

 Kolor: mleczny  

 Gęstość: 1,0 g/cm³ 

 pH: 8 

 Zużycie: 0,1-0,2 kg/m² - w zależności od chłonności powierzchni 

 Temperatura aplikacji: +15°C ÷ +25°C 

 Czas wysychania: po 2-4 godziny  

 Okres przydatności do użycia: 12 miesiące w oryginalnym nieotwartym 

opakowaniu. Chronić przed mrozem. 
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