
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI 
• Aukštos kokybės, be tirpiklių 

• Užtikrina stiprų sukibimą tarp neįgeriančių 

pagrindų ir savaime išsilyginančių mišinių 

• Sutaupomas laikas naudojant ant epoksidinių 

grindų 

• Suriša skirtingus pagrindus  

• Lengva naudoti - tepamas voleliu 

• Bekvapis 

• Aplinkos ir higienos deklaracijos lapas pagal 
pareikalavimą 

 
TAIKYMO SRITIS 
PRIMATECH - paruoštas naudojimui gruntas be 

tirpiklių, pagerinantis sukibimo savybes tarp sa-

vaime išsilyginančių mišinių ir betoninių pagrin-

dų, keraminių plytelių, pusiau lanksčių ir vinilinių 

grindų plytelių, pagrindų su senais klijų likučiais, 

dažytais pagrindais. 

Gali būti naudojamas su industriniais grindų mi-

šiniais. 

Tik naudojimui patalpų viduje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TECHNINĖS SAVYKBĖS 

Grunto tipas 
Sintetinių dervų van-
dens pagrindo skystis 

Spalva  balta 

Išdžiūvusios plėvelės  
spalva 

skaidri 

Plėvelės forma grūdėta 

Specifinė sunkio jėga (NF 
T76.300) 

Apie 1,4 +/- 0,01 g/cm3 

Degumas Ne 

Dengimas 
Savaime išsilyginančius 
mišinius liekite per 24 
val. nuo gruntavimo 

Džiūvimo laikas 

Apie 60 min. įgeria-
miems paviršiams; 2 

val. neįgeriantiems pa-
viršiams (priklausomai 
nuo temperatūros, san-

tykinės drėgmės, ir 
pagrindo porėtumo) 

Darbinė temperatūra 

pageidautina +8°С - 
+30°С. Pagrindo ir me-

džiagos temperatūra 
nežemiau +10°С 

  

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  

PARUOŠIMAS 
Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis staty-

bos standartais.  

Pagrindas turi būti tvirtas, tinkamo tempimo ir 

gniuždymo stiprio; be įtrūkimų, defektų ar ce-

mentinio pieno; švarus, nedulkėtas, neriebaluo-

tas, be sandariklių ar kitų medžiagų, kurios su-

trukdytų glaisto sukibimui su pagrindu.  

Sukietėję, tvirti, vandenyje netirpūs klijų likučiai 

turi būti mechaniškai pašalinti. Minkšti, silpni 

klijų likučiai, išlyginamieji sluoksniai turi būti pil-

nai pašalinti. 

Likutinės drėgmės kiekis pagrinduose neturi vir-

šyti 3%. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 

336 drėgmės barjero sistemą. 

PRIMATECH 
GRUNTAS BE TIRPIKLIŲ UŽDARIEMS PAVIRŠIAMS  

(DAŽYTIEMS, EPOKSIDINIAM ) 



 

 

GRUNTAVIMAS 
Nepriklausomai nuo pagrindo gruntą tepkite la-

kavimui skirtu 8mm voleliu. 

 
Neįgeriantys paviršiai 
Tepkite gruntą tolygiai plonu sluoksniu (išeiga 

apie 100g/m2). Neviršykite rekomenduojamos 

išeigos, venkite balų formavimosi. Leiskite išdžiū-

ti apie 120 min. Mišinius liekite per 24 val. po 

grunto nutepimo. 

 

Esančios keraminės plytelės 
Patikrinkite ar visos plytelės tvirtai priklijuotos 

prie pagrindo. Netvirtai priklijuotas plyteles per-

klijuokite. Patikrinkite drėgmės lygį. Plyteles nu-

šveiskite ir nuplaukite stipriu šarminiu tirpalu. 

Perplaukite ir leiskite pilnai nudžiūti. Tepkite 

gruntą 80-100 g/m2. 

 

Esančios vinilinės plytelės  
Patikrinkite ar visos plytelės tvirtai priklijuotos 

prie pagrindo. Gruntą tepkite (100 g/m2) ant 

nuvalytų, nuplautų ir pilnai nudžiūvusių plytelių. 

 
Senų akrilinių, bituminių, alkoholio pagrindo 
klijų likučiai 
Pašalinkite kiek įmanoma daugiau klijų likučių. 

Užtepkite gruntą – 100g/m2. 

 

Seni grindų dažai 
Patikrinkite senų dažų sukibimo su pagrindu tvir-

tumą, paviršių nušveiskite, nuriebalinkite, 

kruopščiai perplaukite ir leiskite pilnai išdžiūti. 

Išeiga 100g/m2. 

 

Epoksidinis drėgmės barjeras Eponal 336 
PRIMATECH tepamas po 24-48 val. kai sukietėja 

epoksidas. Leiskite gruntui išdžiūti bent 2 val. 

prieš liejant savaime išsilyginančius mišinius. 

Išeiga 100g/m2. 

 

KLIJŲ VALYMAS 
Įrankius ir šviežias dėmes valyti šiltu vandeniu. 

 

PASTABOS 
• Grindinio šildymo sistema turi atitikti esamus 

reikalavimus. Išjunkite grindinį šildymą 48 val. 

iki darbų pradžios. Įjunkite po 48 val. palaips-

niui didinant temperatūrą. Nenaudokite, jei 

grindinis šildymas yra įjungtas. 

• Laikykitės nurodyto džiovimo laiko. 

 
IŠEIGA 
90-100 g/m2 sluoksniui, priklausomai nuo pa-

grindo. 

 

SAUGOJIMAS 
12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant 

+5°С - +30°С temperatūrai. Atsparūs šalčiui iki 

-5°С. 

 

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA 
SVARBU: prieš bet kokį darbą su PRIMATECH 

gruntu, susipažinkite su produkto saugos duo-

menų lapu. Laikykitės higienos normų. Venkite 

kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Lai-

kykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vie-

toje. Daugiau informacijos rasite saugos duome-

nų lape www.quick-fds.com  

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant 

dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina 

laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą 

kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patal-

pos charakteristikos, rekomenduojama atlikti 

išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis 

atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose. 

 

PAKAVIMAS 
Kodas Pakavimas Kiekis/paletėje Barkodas 

30042880 20 kg plastikinis kibiras 32 3549210032205 

30601077 5 kg plastikinis kibiras 64 3549212464608 

 

 
 
 

 


