KARTA TECHNICZNA

RenoGrunt
Preparat gruntujący

Głęboko penetrujący środek gruntujący przeznaczony do regulacji chłonności podłoży
mocno chłonnych, uzupełnienie systemu Płyt Klimatycznych Renovario
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Opis produktu

Opis
Preparat gruntujący RenoGrunt jest wodną, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją żywic syntetycznych o
zabarwieniu różowym. Środek głęboko wnikający i wyrównujący chłonność zarówno Płyt Klimatycznych Renovario jak
i innych mocno chłonnych podłoży.

Zastosowanie
Preparat służy do szybkiego i bezproblemowego przygotowania Płyt Renovario przed nanoszeniem masy szpachlowej
Gładź PK1 lub tynku strukturalnego. RenoGrunt ponadto doskonale nadaje się na chłonne i mocno chłonne podłoża
np. beton komórkowy, cegły wapienno-piaskowe, wzmacnia i stabilizuje ich przyczepność.

Właściwości
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

otwarty dyfuzyjnie
odporny na alkalia
głęboko wnikający
zwiększa przyczepność
wzmacnia powierzchnie
wyrównuje chłonność podłoża
bezrozpuszczalnikowy
wodorozcieńczalny
bardzo wydajny i łatwy w użyciu
niepalny

Barwa
Różowa

Rodzaj i pojemność opakowania
1 l butelka, 5 l wiadro z tworzywa sztucznego

Składowanie
Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Szczelnie zamykać napoczęte
opakowania.

Pozostałe produkty systemu Renovario
• Płyta Renovario (termoizolacyjna płyta przeciw wilgoci i pleśni)
• Klej PK (zaprawa klejąca)
• Gładź PK1 (masa szpachlowa)
• RenoCoat (farba silikatowa do wnętrz)
• RenoFungi (preparat grzybobójczy)
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Sposób użycia

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być suche, czyste i nie może zawierać środków mogących wpływać na obniżenie przyczepności.
Stare tynki należy sprawdzić pod względem ich solidności i przyczepności do podłoża. Odparzone i zniszczone tynki,
stare tapety, powłoki malarskie i inne powłoki o niedostatecznej nośności należy starannie usunąć. Powierzchnię
starego tynku należy oczyścić, a pleśń i zagrzybienie usunąć przy użyciu preparatu grzybobójczego RenoFungi.

Przygotowanie produktu
• Płyta Renovario - rozcieńczyć w stosunku 1:2 (RenoGrunt : woda)
• mineralne podłoża chłonne - rozcieńczyć w stosunku 1:1 (RenoGrunt : woda)

Aplikacja
Przed szpachlowaniem zamontowane Pyty Renovario należy pokryć rozcieńczonym preparatem gruntującym
RenoGrunt przy pomocy wałka, pędzla lub natryskowo. Zaaplikowana powierzchnia powinna mieć lekko różowe
zabarwienie.

Temperatura aplikacji
Podczas prac temperatura powietrza i podłoża od + 5°C do + 25°C.

Zużycie
Płyta Renovario - ok. 100 ml/m2
chłonne podłoża mineralne - ok. 300 ml/m2
Praktyczne życie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Dokładną wydajność preparatu można ustalić w praktyce poprzez
aplikacje próbne.

Czas schnięcia
Kolejne prace można rozpoczynać po całkowitym wyschnięciu (uzależnione od temp. i wentylacji pomieszczenia, ilości
nakładanego materiału, temp. i chłonności podłoża)
Najczęściej po:
• Płyta Renovario - minim. 3 godz.
•

inne mineralne podłoża chłonne tj. beton komórkowy, cegły wapienno-piaskowe - ok. 8 godz.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia po użyciu umyć wodą.
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Wskazówki

Bezpieczeństwo
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. W przypadku
podrażnienia oczu natychmiast dokładnie przemyć je wodą. Podczas aplikacji nie wdychać oparów. Zapewnić
odpowiednią wentylację pomieszczeń.

Utylizacja
Zaschnięte resztki materiału usunąć wraz z odpadami domowymi lub odpadami budowlanymi. Pojemniki lub płynne
resztki materiału oddać do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zapobiegać przedostanie się
materiału do kanalizacji, zbiorników wodnych czy gleby.

Niniejsza karta techniczna została sporządzona na podstawie najnowszych osiągnięć
techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków
obiektowych Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną
odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego zastosowania.
Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej karty
nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.
Z chwilą ukazania się następnej wersji niniejsza karta techniczna traci swoją ważność.
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