
universalus potinkinis gruntas
TECHNINIS APRAŠYMAS

OPTOgrunt uniplast

. gerina tinko sukibimą
palengvina tinko užnešimą.

. saugo nuo dėmių atsiradimo.
spalvinamas . puikiai dengia

. mažina paviršiaus įgeriamumą

techniniai parametrai  

Sąnaudos  

apie 12 valandų 

 

Tankis

Ph reakcija

Džiuvimo laikas

produktas
Universalus potinkinis gruntas, naudojamas prieš dedant dekoratyvinius tinkus. Baltos spalvos, spalvinamas pagal tinko atspalvį Color Magic 
sistema. Gerina sukibimą ir išlygina paviršiaus įgertį. Palengvina dekoratyvinio tinkavimo darbus, laidus garams, neutralaus kvapo, skiedžiamas 
vandeniu.

8,5

0,2-0,3kg/m2

72 valandos

savybės
Sumažina ir išlygina pagrindo įgertį. Sudėtyje neturi organinių skiediklių. Palengvina dekoratyvinių tinkų užnešimą ir ženkliai padidina tinko 
sukibimą su pagrindu dėka sukuriamo šiurkštaus paviršiaus.  Atsparus atmosferos poveikiui. Skirtas pagrindo paruošimui prieš užnešant 
silikoninius, silikatinius ir akrilinius tinkus. Dėl pagrindo įgerties suvienodinimo mažeja tinko išeiga, palengvinamas tinko struktūros užtrinimas. 
Gruntas nuspalvintas tinko spalva mažina pagrindo persišvietimo galimybę

paskirtis
Skirtas tvirtų, švarių , sausų mineralinių paviršių, senų dažų, lygių betoninių paviršių o taip pat gipskartonio plokščių gruntavimui. Puikus pagrin-
das prieš dekoratyvinius tinkus. Vidaus ir išorės darbams. Sudedamoji visų Optotherm fasadų šiltinimo sistemų dalis.

darbų eiga
Pašalinkite visus netvirtus ar besilupanius paviršius. Ypač įgeriančius ar dulkėtus paviršius prieš unešant Uniplast gruntuokite giluminiu gruntu 
Optogrunt AquaForte arba Optogrunt Flat. Priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir aplinkos temperatros gruntą Uniplast galima skiesti vande-
niu iki 10% tūrio. Dengti teptuku arba voleliu. Nenaudoti žemesnėje nei +5oC temperatūroje.

apie 1,5g/cm3

Armavimo mišinio džiuvimo laikas
prieš gruntavimą

Tinkamumas  

kibirai 8kg ir 15kg 

Galiojimo terminas

Naudojimo temperatūra

Pakuotė

nuo +5oC iki +25oC

išorės ir vidaus darbams

24 mėnesiai

sąnaudos
Apie 200 - 300 g/m2 lygiems paviršiams. Grublėtiems paviršiams išeiga nustatoma bandymo metu. 1 kg grunto su pateikta išeiga pakanka 
3,4-5m2 gruntuoti.

sandėliavimas
Gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose pakuotėse sausoje aplinkoje (geriausiai ant palečių). Atviras pakuotes sandariai uždarykite. Grunto 
sandėliavimo laikotarpis 24 mėnesiai. Nepanaudoto produkto likučius supilkite į kuo mažesnį indą ir sandariai uždarykite, šiuo atveju saugojimo 
laikas ne ilgesnis 3 mėnesių.

Utilizavimas
Tik visiškai tušti indai gali būti perdirbami pakartotinai. Išdžiuvusio grunto likučiai gali būti tvarkomi kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Priežiūra

Be nuolatinių išorinių kontrolės priemonių, medžiaga nuolat tikrinama Hufgard Optolith Bauprodukte laboratorijoje remiantis normomis.

PATEIKTA INFORMACIJA YRA PAGRINDINIAI GAMINIO NAUDOJIMO NURODYMAI IR NEATLEIDŽIA NUO PAREIGOS DARBUS ATLIKTI LAIKANTIS STATYBOS 

IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ. IŠDAVUS ŠĮ TECHNINĮ LAPĄ, ANKSTESNI NETENKA GALIOS. GAMINIO PARAMETRAI GALI NEŽYMIAI KISTI, TAČIAU 

NETURĖS ĮTAKOS NAUDOJIMO SAVYBĖMS AR APDIRBIMUI.


