19.12.2017 – wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne

LICO GRUNT UNIWERSALNY
Emulsja gruntująca głęboko penetrująca

Instrukcja wykonania
Lico Grunt UNIWERSALNY stosuje się w postaci nierozcieńczonej, nanosząc równomiernie na podłoże cienką
warstwę pędzlem, wałkiem malarskim lub za pomocą natrysku. Na podłożach bardzo chłonnych należy powtórzyć
gruntowanie przed całkowitym wyschnięciem pierwszej warstwy.
Temperatura podłoża powinna wynosić od +5ºC do +30ºC. Czas wysychania emulsji na podłożu: max 3 godziny.
Stosować na podłożach narażonych na wahania temperatury w granicach od -20ºC do +80ºC.
Charakterystyka produktu
Lico Grunt UNIWERSALNY - emulsja gruntująca, głęboko penetrująca jest nowoczesnym środkiem używanym do
gruntowania wszystkich podłoży o dużej chłonności i porowatości. Ma zastosowanie do podłoży betonowych,
gazobetonowych, cementowych, cementowo-wapiennych, ceramicznych, gipsowych, gipsowo-kartonowych itp. Lico
Grunt UNIWERSALNY wykorzystywany jest pod szpachlówki, gipsy, farby, kleje, tynki, fugi i powłoki wyrównujące.
Preparat wzmacnia nawet bardzo słabe i kruche podłoża dzięki dużej zdolności penetracji, nadając im odpowiednią
wytrzymałość i odporność na wilgoć. Zwiększa przyczepność klejów do glazury i terakoty, zapobiega tworzeniu się
pęcherzy pod posadzkami samopoziomującymi, zmniejsza zużycie farb do wymalowań. Stosowany do wnętrz i na
zewnątrz budynków. Emulsji nie należy używać na gładkie podłoża betonowe. W takim przypadku zaleca się stosować
dyspersję gruntującą Lico Grunt BETON. Preparatu nie stosować pod farby silikatowe.
Zalecenia
Emulsję należy przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych, w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
chroniąc przed zamarzaniem; w temperaturze powyżej +5ºC.
Okres przydatności do użycia emulsji w orginalnie zamkniętym opakowaniu producenta wynosi 12 miesięcy.
Uwagi
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych
warunkach niż podane. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć porady
producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie produktu niezgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Dane techniczne
Średnie zużycie:
~ 0,1 litra / m²*
Czas schnięcia:
max 3 godziny
Temperatura stosowania i podłoża:
od +5ºC do +30ºC
Czas składowania:
12 miesięcy
Przechowywanie w temperaturze :
> +5ºC
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE kat. A/g,h/WB: od 01.01.2010r - 30 g/l
Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku: 30 g/l
Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P 101 W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza pokazać opakowanie lub etykietę. P 102 Chronić przed dziećmi P 264 Dokładnie umyć ręce
po użyciu.
Opakowania:
1, 5, 10 litrów
Palety odpowiednio:
360, 108, 60 szt
* w zależności od rodzaju i chłonności podłoża, temperatury otoczenia.
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