
 

GRUNDIERUNG

Produktfoto

– Puikus pagrindas visiems išorės ir vidaus dažams.                                                                                                                                                                                                           
– Ekonomiškas-mažiau sunaudojama dažų.

Gruntą gerai išmaišyti.Galima dengti teptuku, arba purkštuvu ir 
teptuku. Dirbti ne žemesnėje kaip +5°C (pagrindo ir aplinkos) 
temperatūroje. Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami 
muilu ir  vandeniu.

Gruntas

Pakuotės dydis:

2,5; 10 l

Blizgesio laipsnis:

Alpina Grundierung für Aussen und Innen                                             
Alpina gruntas vidaus ir išorės darbams

paruoštas dengti, gerai įsigeriantis tvirtinamasis gruntas, skirtas dengti 
mineralinio pagrindo išorės paviršiams. Gruntas mažina kitų sluoksnių dažų 
dengimo sąnaudas, rezultatas – paviršius be dryžių ir dėmių. Ypač tinka 
kalkcemenčio fasadams – lygiems paviršiams.

išdžiuvęs, šilko matinis

Darbo įrankiai/ temperatūra:

Nepriekaištingam galutiniam rezultatui

Produkto privalumai:

Produkto aprašymas: 

kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius 
išdžiūsta po 2  val., atsparus lietui paviršius tampa po 5 val. Esant 
žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui, paviršius 
džiūsta ilgiau.

Mineraliniai pagrindai:
− kalkcemenčio tinkas;
− gipsinis tinkas, gipskartonis;
− paprastų plytų mūras;
− plytos, betonas;
Seni, apkrovą išlaikantys paviršiai:
− dispersiniai dažai, glaistas, tinkas;                                                           

− Gerai įsigeriantis.
− Skiedžiamas vandeniu.                                                                                   
− Ekologiškas.                    
− Lengvai dengiamas.
– Pagerina sekančių sluoksnių sukibimą, šie sluoksniai tampa patvaresni.                                                                                                                                   
– Mažina kitų sluoksnių dažų sąnaudas. 

Savybės:

Spalvos/ spalvinimas:

Džiūvimo trukmė:

Išsamesnė informacija apie produktą interneto psl. www.alpina.lt 

Pirmas sluoksnis:                                                                                                
„Alpina Grundierung”                                                                                    
priklausomai nuo paviršiaus įgerties dengti neatskiedus vieną arba 
du kartus. Jei reikia arba esant didelei pagrindo įgerčiai skiesti iki 
10% vandens. Dengiant gipsinio glaisto paviršių skiesti santykiu 1 : 
1. Dengiant pirmąjį sluoksnį vengti blizgančio paviršiaus. 
Padengus paviršių purkštuvu, iškart įtrinti šepečiu.

kai išdžiūsta, skaidrus.

Sudėtis: 

Tinkami pagrindai:

sintetinės dervos dispersija, vanduo,  priedai. ES nustatytas ribinis 
lakiųjų organinių junginių (LOJ), leidžiamų šiam gaminiui (A/h 
kateg.), kiekis: 30 g/l. Gaminys turi mažiau nei 10 g/l LOJ.

Paviršių struktūra/ skiedimas:

Sąnaudos:

10 l užtenka maždaug 60 m² (apie 150 ml/ m²) vienam 
sluoksniui, kai paviršius lygus.  Šiurkščiam- atitinkamai 
daugiau.Tikslų kiekį galima nustatyti, padengus bandomąjį plotą.
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Gruntas

Laikymas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, laikymo temperatūra ne žemesnė 
kaip +5°C. Galiojimas: nepraimtą pakuotę galima laikyti 24 
mėnesius. 

saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų 
vėdinimu. Darbo metu negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus ant 
odos ar į akis, nedelsiant nuplauti vandeniu. Saugoti, kad 
nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. 
Panaudotus įrankius iškart plauti muilu ir vandeniu. Purškiant 
neįkvėpti garų, išpurškiamų dalelių.

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. 
Sudžiūvusius likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas. 
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Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis 
technologijomis ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei 
projektų įvairovę pirkėjas/ vartotojas visuomet privalo patikrinti 
medžiagos tinkamumą kiekvienam objektui. Išleidus naujesnį 
techninį aprašymą, šis tampa negaliojantis.

Paprastų plytų ir nepadengtų silikatinių plytų mūras: Maži trūkumai:

Tinka tik sausos ir švarios fasadinės plytos arba klinkeris be 
intarpų. Mūro siūlės turi būti be plyšių, pats mūras sausas ir be 
išsikristalizavusių druskų. Stipriau sugeriančius paviršius gruntuoti 
„Alpina Grundierung”. 

Maži trūkumai (mažesni nei 3 mm) užtaisomi su  „Alpina Expert 
Feinspachtel". Dideli trūkumai užtaisomi remontiniu skiediniu. Po 
taisymo gruntuojama „Alpina Grundierung”.

Atkreipkite dėmesį: Atliekų tvarkymas: 

nauji tinkai paliekami 4 savaites stovėti nepadengti. Nutinkuotos 
vietos turi būti gerai surištos ir sausos. Stambiai akyti, sugeriantys, 
truputį birūs tinko paviršiai gruntuojami  „Alpina Grundierung”. 
Stipriai byrantys, tepantys tinkuoti paviršiai gruntuojami „Alpina 
Grundierung” du kartus užgriebiant už šlapio paviršiaus. 

Visiškai pašalinti nušlifuojant, nuvalant šepečiu, nugramdant, 
aukšto slėgio vandens srovėmis arba kitomis tinkamomis 
priemonėmis. Šlapiuoju būdu nuvalytus paviršius prieš dengiant 
gerai išdžiovinti. Gruntuoti „Alpina Grundierung”. 

Betonas: Paviršiai apnikti pelėsinių grybų, su nikotino, vandens, 
suodžių arba riebalų dėmėmis:

purvo apnašas taip pat birų sluoksnį pašalinti aukšto slėgio 
vandens srove arba sausai mechaniškai. Silpnai sugeriančius, arba 
lygius paviršius iškart dengti „Alpina” dažais. Normaliai arba stipriai 
sugeriančius paviršius gruntuoti „Alpina Grundierung”. 

Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašos pašalinamos 
mechaniškai šlapiu šepečiu, nugramdomos arba nuskutamos. 
Nugruntuojamos „Alpina Grundierung gegen Schimmel”,  galutinį 
sluoksnį padengti „Alpina Küche und Bad”. Nikotino, vandens, 
suodžių bei riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu, įpylus riebalus 
skaidančių ploviklių, ir paliekama gerai išdžiūti. Gruntuojama tam 
tinkamu izoliuojamuoju gruntu.

GRUNDIERUNG

Pagrindų paruošimas: Dispersinio, gipsinio glaisto, gipskartonio sluoksniai:

atšokusius sluoksnius, purvo apnašas taip pat pelėsius visiškai 
pašalinti aukšto slėgio vandens srove arba sausai mechaniškai 
nutekėjimo kryptimi. Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, švarus, 
išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių. 

sukepęs paviršius (blizgios, nesugeriančios vietos) nušlifuojamas, 
plokščių sandūros užglaistomos, nušlifuojamos,  nuvalomos dulkės 
ir nugruntuojama „Alpina Grundierung”. Stipriai sugeriantys 
gipsiniai pagrindai gruntuojami „Alpina Grundierung" (atskiedus 
vandeniu 1:2).

Kalkcementinis tinkas: Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS 
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