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  KIILTO START  

    Środek gruntuj ący 

 

ZASTOSOWANIE 

Wodorozcieńczalny środek gruntujący do użytku na powierzchniach chłonnych i niechłonnych podłóg 
wewnątrz budynków, przed wygładzaniem i wyrównywaniem. 

Można stosować do gruntowania : 

- betonu oraz mas podłogowych na bazie cementu (rozcieńczenie 1 cz. gruntu na 4 cz. wody) 
- podłóg z pozostałościami starego kleju np. żywicy, bitumicznego (bez rozcieńczania) 
- powierzchni, które nie tolerują wilgoci np. płyt gipsowych, drewno (bez rozcieńczania) 
- płyt konstrukcyjnych np. wiórowych oraz gipsowych (bez rozcieńczania) 
- powierzchni nie chłonnych np. farba, płytki ceramiczne (bez rozcieńczania) 

 

  

WŁA ŚCIWO ŚCI 

- posiada certyfikat klasy emisji M1 
- szybkoschnący 
- dobra odporność na wilgoć 
- tworzy mocne wiązanie pomiędzy masą podłogową a podłożem 
- alkaliczność cementu nie wpływa na efekt działania gruntu 
- nie stosować jako dodatek do mas podłogowych i ściennych 

 

DANE TECHNICZNE  

Rozcieńczalnik   woda 

Gęstość    1,0 kg/l 

Palność    niepalny 

Kolor     różowy 

Zamarzanie/ stabilność  niestabilny 

Najniższa temperatura pracy +10oC 
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ZUŻYCIE 

Rozcieńczony grunt: Grunt 1 L + Woda 4L=5 L.    ok. 30m2 

Grunt bez rozcieńczania na powierzchnie niechłonne: Grunt 1L ok. 10m2 

 

ZALECANE WARUNKI PRACY 

Temperatura otoczenia +18…+20oC 

Wilgotność podłoża -drewno  8…12% 

   - beton  max. 4% wagowo lub 90% RH 

Warunki ogólne, takie jak temperatura pomieszczenia, struktura i wilgotność podłoża wpływają znacząco na 
czas schnięcia. Dlatego nasze zalecenia mogą być traktowane jedynie jako wskazówki. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Usunąć warstwę cementu i kurzu, jak również tłuszcz i olej. Jeśli to konieczne, zeszlifować mechanicznie. Grunt nakładać 
na powierzchnię cienką, gładką warstwą za pomocą szpachli tekstylnej lub szczotką. Unikać nakładania zbyt grubej 
warstwy gruntu.  

 Wygładzone podłoża lub podłoża betonowe mogą być wyrównywane natychmiast po zagruntowaniu. Podłoża z płyt 
konstrukcyjnych lub pokryte starą farbą/ klejem przed wyrównaniem pozostawić do wyschnięcia na 2 godziny przed 
wyrównywaniem lub wygładzaniem.  Wyrównywanie podłoża należy wykonać najpóźniej 24 h od gruntowania.  

UWAGA: Parkiety przyklejane do podłoża lub podłogi z ogrzewaniem:  usunąć zanieczyszczenia cementowe i inne 
substancje mogące osłabić  podłoże ( pozostałości starych klejów). Gruntowanie powinno być tylko na powierzchniach 
które będą poziomowane lub wygładzane (Podłoże bloków parkietu nie może być ani gruntowane ani wygładzane ani 
poziomowane). Przy zastosowaniu podłoża z płyt konstrukcyjnych, parkiet będzie przyklejany bezpośrednio do płyt *bez 
gruntowania i poziomowania). 

OPAKOWANIE   1 lub  3 lub  10 litrów w opakowaniu plastikowym 

UWAGI     

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu chłodnym miejscu, nie mniej niż +1 oC. Po długim 
przechowywaniu, zamieszać przed użyciem. Unikać zbędnego kontaktu ze skórą..              
Karta bezpieczeństwa dostępna na zapytanie. 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt z naszym biurem: 


