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WŁAŚCIWOŚCI 

� gotowy do u życia 

� ułatwia nakładanie na gładkie i mało nasi ąkliwe podło ża 

� zwiększa przyczepno ść wyrobów powłokowych 
do gładkich i mało nasi ąkliwych podło ży 

� zmniejsza nasi ąkliwo ść podło ży chłonnych 

� wodorozcie ńczalny 

� do stosowania wewn ątrz i na zewn ątrz  

    ZASTOSOWANIE  

 
Preparat gruntujący przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tworzy chropowatą warstwę sczepną na powierzchni gładkich i mało 
nasiąkliwych podłoży, takich jak: beton, marmur, glazura, płyty gipsowe, farby olejne i emalie. Stosowany z farbami akrylowymi Sempre i lakierem 
INTERPROTEKT tworzy system lamperyjny. 
 

    DANE TECHNICZNE  

Grupa produktów Preparaty gruntujące  

Podstawowe składniki Dyspersja akrylowa, biocyd, odpieniacz, woda, wypełniacze krzemianowe 

Barwa Mleczna 

Zużycie Ok. 0,1 l/m2 przy jednokrotnym malowaniu* 

Parametry Parametr Norma Warto ść Jednostka 

 Gęstość PN-EN ISO 2811-2 1,10–1,20 g/cm3 

 Zawartość substancji nielotnych PN-EN ISO 3251:2008 5–10 % 

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste 

wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli. 

*  Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna. 

       SPOSÓB UŻYCIA  

Podło że 

Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane 
powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Podłoża kredujące zaleca się wzmocnić preparatem 
gruntującym SEMPRE GRUNT R. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami 
wyrównującymi. Powierzchnie zarażone grzybami i algami koniecznie zdezynfekować preparatem grzybo- i algobójczym 
ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimum dwutygodniowy okres sezonowania. 
Podłoża wcześniej pokryte farbami olejnymi należy przeszlifować  drobnoziarnistym papierem ściernym i dokładnie 
odpylić. 

Nanoszenie 
Nanosić jednokrotnie pędzlem, wałkiem lub szczotką. Zaleca się prowadzenie prac w zakresie temp. od 5 do 25°C, Nie 
stosować na powierzchniach nasłonecznionych oraz przy deszczowej pogodzie. Zagruntowana powierzchnia powinna być 
jednolicie matowa. W przypadku pojawienia się różnic w matowości powłoki, nanieść drugą warstwę preparatu. 

Rozcieńczanie  Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem bardzo dokładnie wymieszać. 

Wysychanie W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 3 godzin. Niska 
temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania. 

Czyszczenie narz ędzi Wodą natychmiast po użyciu. 
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OPAKOWANIE   

1, 5, 10  litrów 

 

PRZECHOWYWANIE  

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje 
się do użycia. Data ważności znajduje się na opakowaniu. 

 

BHP/PPOŻ  

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe 
zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 

Producent gwarantuje jako ść wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosow ania. Podstaw ą zamieszczonych tu informacji jest wiedza 
producenta, wynikaj ącą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowa ń. Nie mog ą one jednak zast ąpić fachowego przygotowania 
wykonawcy i nie zwalniaj ą go ze stosowania si ę do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, st ąd nie stanowi ą podstawy do rozstrzygania 
sporów na drodze s ądowej. W przypadku pyta ń lub w ątpliwo ści prosimy o kontakt z producentem. 

 


