Grunt Silikatowy Goldmurit
Karta techniczna
* Polepsza przyczepność
* Nie blokuje procesu silifikacji
* Wydajny i łatwy w nakładaniu
Produkt
Grunt Silikatowy Goldmurit to grunt pod farby i tynki silikatowe, wysokospecjalistyczny produkt
oparty na bazie potasowego szkła wodnego. Wzmacnia przyczepność i wyrównuje chłonność podłoży
mineralnych. Produkt jest zdolny do dyfuzji, wodorozcieńczalny, o neutralnym zapachu. Nie zawiera
lotnych związków organicznych
Produkt zgodny z:
AT-15-8921/2014 z dnia 18.03.2014; ITB-0535/Z z dnia 16.04.2014; Krajowa Deklaracja Zgodności
01/04/2014 z dnia 23.04.2014. Produkt zgodny z PN-C-81906/2003.
Zastosowanie
Grunt Silikatowy Goldmurit znajduje zastosowanie na podłożach mineralnych, pod tynki i farby
silikatowe. Zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej, ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża.
Dzięki penetracji w głąb struktury podłoża wzmacnia ją czyniąc możliwym nakładanie tynków
silikatowych lub malowanie farbami silikatowymi. Nie zakłóca procesu sylifikacji. Zastosowanie:
zewnętrzne/wewnętrzne. Narzędzia: pędzel, wałek
Obróbka
Usunąć złuszczające się stare powłoki, piaskujące i kredujące podłoża dodatkowo oczyścić szczotką.
Mocno i nierównomiernie chłonne podłoża zagruntować 2-krotnie "mokro na mokro" mieszanką
Gruntu Silikatowego Goldmurit i wody w stosunku 2:1 (2 części Gruntu Silikatowego Goldmurit na 1
część wody) . W większości aplikacji wystarczy zagruntowanie jednokrotne. Malować wyłącznie
pędzlem. Nie stosować w o temperaturze poniżej +8°C (temp. obiektu). Wysychanie: 8 / 24 h, temp.
stosowania: 8-25oC
Czas wysychania
Przy temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% powierzchnia nadaje się do
ponownego pomalowania po ok. 8 godzinach. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności
powietrza czas wysychania może ulec zmianie.
Zużycie
Ok. 0,1-0,2 l/m2 na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej.
Czyszczenie narzędzi
Wodą, natychmiast po użyciu.
Składowanie
Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych
opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 24 miesięcy –
zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego
pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.
Utylizacja
Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału,
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wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.
Nadzór
Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard
Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. zgodnie z PN.
Dalsze informacje
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o
nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego
przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu
mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe
i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
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