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WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY
PREPARAT DO
GRUNTOWANIA NADMIERNIE
NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY
Szybkoschnący
Do ścian, posadzek i sufitów
Zmniejsza nasiąklowość
Poprawia przyczepność
Zapobiega pyleniu
ZASTOSOWANIE:
Jest preparatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania starych i nowych podłoży
nadmiernie nasiąkliwych. Zmniejsza chłonność tynków wapiennych i gipsowych, płyt
kartonowo-gipsowych i wylewek anhydrytowych, bloczków z betonu komórkowego oraz cegieł
ceramicznych i silikatowych. Wzmacnia stare, pyliste podłoża i wyrównuje czas wiązania zapraw
klejowych, szpachlowych, wyrównujących i samopoziomujących. Zalecany przed wykonaniem
posadzek i podkładów podłogowych, tynków mineralnych a także przed malowaniem. Nadaje się
gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych przed przyklejeniem płytek ceramicznych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
WŁAŚCIWOŚCI:
Jest preparatem produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywicy
akrylowej. Posiada dużą zdolność penetracji, wnika głęboko w podłoże, przez co wpływa na
jego wzmocnienie i wyrównanie chłonności na całej powierzchni. Zapobiega wchłanianiu
nadmiernej ilości wilgoci z zapraw do podłoża i pozwala na równomierną szybkość wiązania
a także uzyskanie właściwych parametrów wytrzymałościowych. Charakteryzuje się szybkim
wysychaniem. Zagruntowane preparatem podłoże zwiększa przyczepność stosowanych klejów,
tynków i innych zapraw oraz zmniejsza zużycie farb. Po wyschnięciu preparat jest bezbarwny.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i starych farb. Zabrudzenia
i warstwy o słabej przyczepności należy usunąć
PRZYGOTOWANIE PREPARATU:
WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY jest emulsją gotową do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć
z innymi, podobnymi wyrobami. Dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.
SPOSÓB UŻYCIA:
Najlepiej nanosić preparat w postaci nierozcieńczonej przy pomocy pędzla, wałka lub natryskowo
jako cienka równomierna warstwa. Do pierwszego gruntowania podłoży mocno chłonnych
można zastosować wodny roztwór środka gruntującego w proporcji 1:1. Po wyschnięciu
pierwszej warstwy należy powtórzyć impregnowanie środkiem nierozcieńczonym. Nie wolno
pracować w czasie deszczu oraz w temperaturze poniżej 5°C. Użytkowanie powierzchni i kolejne
etapy pracy jak: malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek czy szpachlowanie itp., należy
rozpocząć po całkowitym wyschnięciu preparatu tj. po około 2 godzinach od jego nałożenia.
BEZPIECZEŃSTWO I WYMOGI HIGIENICZNE:
UWAGA:
Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,80 g/l, dopuszczalna zawartość
LZO (VOC) 50 g/l.
ZWROTY S:
S2 – Chronić przed dziećmi.
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
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ZUŻYCIE:
W zależności od chłonności podłoża. Średnio zużywa się od 0,05–0,2 kg na 1 m².
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach,
w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności
preparatu do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIA:
Kanister – 5 kg

