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Baumit Grund
Universāls uzsūktspēju 
samazinošs līdzeklis

	� Samazina uzsūkspēju
	� Universāls lietojums
	� Laba iesūkšanās spēja pamatnē

Produkts Universāls ar ūdeni atšķaidāms gruntēšanas līdzeklis minerālu pamatņu uzsūktspējas izlīdzināšanai. Nesatur šķīdinātājus.

Sastāvs Ūdens, organiska saistviela (bezšķīdinātāja), pigmenti.

Īpašības Izlīdzina un regulē uzsūkšanos, tvaika caurlaidīgs, viegli izstrādājams, augsta iesūkšanās spēja pamatnē.

Lietojums Pamatnes sagatavošana, lai uzlabotu stipri vai atšķirīgi uzsūcošu pamatņu, tādu kā poraini ķieģeļi, silikāta ķieģeļi, gāzbetons, 
cementa un kalcija sulfāta grīdas, betona pārsegumi uc. uzsūktspēju - samazina un regulē. Pirms Baumit izlīdzinošajiem grīdas 
maisījumiem (piemēram, Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 30), Baumacol flīžu sistēmas uzstādīšanas un pirms ģipša, kaļķa un 
kaļķacementu apmetumu uzklāšana Iekšdarbos un ārdarbos.
To nevar izmantot saķeres nodrošināšanai uz neuzsūcošām pamatnēm, šādā gadījumā mēs iesakām lietot Baumit SuperPrimer!
Izmantojams stipri ūdeni uzsūcošu pamatņu gruntēšanai. Piemērots keramikas ķieģeļu, šūnu betona un silikāta bloku, ģipša, ģipš-
kartona un citām uzsūcošām pamatnēm. Paredzēts lietošanai pirms grīdas izlīdzinātājiem un flīžu ieklāšanas. Iekšdarbiem un ārdar-
biem.

Tehniskie dati Blīvums: apm. 10 kg/dm³ 
pH-vērtība: apm. 7

  Grund 5 l Grund 25 l

Patēriņš apm. 0.15 l/m² apm. 0.15 l/m² 

Iepakojums 5 l kanna, 84 kannas uz paletes
25 l kanna, 24 kannas uz paletes.

Uzglabāšana Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā, vēsā vietā, nepieļaut sasalšanu un tiešus saules  starus.

Kvalitātes garantija Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā.

Drošības noteikumi 
saskaņā ar Ķīmisko 
vielu likumu

Drošības noteikumus saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Jūs atradīsiet drošības datu lapā. (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecīgajā ražotnē.

Pamatne Pamatnei jābūt slodzes izturīgai, nesasalušai, mitrumu uzsūcošai, attaukotai un attīrītai no putekļiem un nepiesaistītām daļiņām. 
Visām pamatnēm jābūt pilnībā sacietējušām un sasaistītām, kā arī sausām.
Ieteicams izmantot:
	� uz mūra;
	� uz betona;
	� uz klona grīdas;

Neizmantot:
	� uz koka;
	� uz metāla;
	� uz plastmasas.
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Izstrāde Uzklāšana
Rūpīgi samaisīt iepakojumā ar lēnu apgriezienu maisītāju. Pēc tam attiecīgi atšķaidīt atkarībā no pamatnes un sekojošā klājuma. 
Vienmērīgi uzklāt uz visas virsmas ar krāsotāja rullīti, otu vai birsti.
Nodrošināt ātru žāvēšanu ar atbilstošu ventilāciju.

Norādījumi Izstrādes laikā gaisa, materiāla un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Sargāt nogruntēto virsmu no putekļiem. 
Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, jo tas var mainīt tā īpašības. Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavē-
joties jānomazgā ar ūdeni.
Apkārtējo virsmu aizsardzība
Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā gruntējamo virsmu tuvākā apkārtne. Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens 
daudzumu, negaidot, līdz tās izžūs. Nodrošināt labu ventilāciju, izmantojot iekštelpās.

Uzņēmuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. 
Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baumit ieteikumi 
neatbrīvo pircēju no atbildības par Baumit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums 
Baumit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas 
publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baumit interneta vietnēs. 
Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.


