DuroGRUNT
Poliuretanowa Powłoka Podkładowa
INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Staranne przygotowanie powierzchni do podłoża przed gruntowaniem jest szczególnie istotne
dla uzyskania optymalnego wykończenia i trwałości. Powierzchnia musi być sucha, wolna od
wszelkich zabrudzeń, pyłów i luźnych elementów, które mogłyby zaburzyć przyleganie
membrany. Nowy beton powinien mieć minimum 28 dni. Stare, luźne powierzchnie,
zabrudzone, tłuste muszą zostać zeszlifowane lub usunięte inną metodą. Wszelkie ostre
i nieregularne krawędzie należy wygładzić. Podłoża betonowe należy przeszlifować.
UWAGA: Maksymalna dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 5 %.
Nie zaleca się mycia podłoża wodą. Jeśli jest to konieczne, uwięziona wilgoć musi zostać
całkowicie usunięta (odparować) przed nałożeniem warstwy DuroGRUNT.

O
APLIKACJA
Dla osiągnięcia dobrego rezultatu, temperatura otoczenia podczas aplikacji oraz utwardzania
się powłoki powinna wynosić od +10oC do +35oC. Warunki optymalne to temperatura +20oC
oraz wilgotność względna 50%.
Niskie temperatury spowalniają, a wysokie przyspieszają proces utwardzania się powłoki.
Wysoka wilgotność może mieć negatywny wpływ na efekt końcowy.
DuroGRUNT aplikować pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
Po 2-3 godzinach od aplikacji, (lecz nie później niż po 4 godzinach) gdy powłoka jest jeszcze
lekko lepka, wykonać aplikację membrany poliuretanowej lub uszczelniacza poliuretanowego.
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ZUŻYCIE
0,2kg – aplikacja w 1 warstwie.
Dla podłoży mocno chłonnych (np. porowaty beton), nałożyć dodatkową warstwę.
Zużycie oparte jest na aplikacji wałkiem dla w miarę równej powierzchni.
Sposób aplikacji, rodzaj podłoża i temperatura podczas aplikacji mogą mieć wpływ na
zmniejszenie lub zwiększenie zużycia.

OPAKOWANIA
DuroGRUNT dostępny jest w opakowaniach 1kg, 5kg, 10kg, 17kg

PRZECHOWYWANIE
Opakowania powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i wentylowanym
pomieszczeniu. Należy chronić materiał przed wilgocią oraz bezpośrednim światłem
słonecznym. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze od +5oC do +30oC, w
oryginalnych, nieotwartych opakowaniach do 12 miesięcy.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
DuroGRUNT zawiera izocyjaniany. Wyłącznie do użytku przez profesjonalistów.
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