
 
 
 
 
 

 
 
 

  GRUNT  DO PAP TERMOZGRZEWALYCH 

Właściwości i zastosowanie  

 

GRUNT DO PAP TERMOZGRZEWALNYCH w postaci koncentratu do 

rozcieńczenia z wodą, przeznaczony pod wszystkie rodzaje pap bitumicznych 

termozgrzewalnych dostępnych na rynku. Nie zawiera rozpuszczalników 

organicznych, nie obciąża nieprzyjemnym zapachem dzięki czemu istnieje 

możliwość stosowania wewnątrz przy wykonywaniu izolacji poziomych pod 

wylewką dociskową. Dzięki swej konsystencji bardzo wydajny. Gruntowanie 

głęboko wnika w podłoże dzięki czemu zapewnia optymalną przyczepność dla 

układanych pap termozgrzewalnych. Jako podłoża nadają się wszystkie 

powszechnie występujące w budownictwie nośne i chłonne mineralne podłoża 

wykonane między innymi z: betonu, jastrychu, tynków mineralnych, zapraw 

mineralnych oraz powierzchnie pokryte ZAPRAWĄ USZCZELNIAJĄCĄ. 

 

Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże musi być suche, czyste, chłonne, wolne od szkód spowodowanych 

przez mróz i nośne. Należy usunąć z niego oleje, tłuszcze, stare powłoki 

malarskie, mleczko cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części 

znajdujące się na nim. Podłoże nie może być pokryte pakiem smołowym lub 

smołą. Nie nakładać na podłoża metalowe lub z tworzywa sztucznego. 
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Obróbka 

 

Zawartość opakowania przed użyciem dokładnie wymieszać potrząsając 

opakowaniem. Zawartość opakowania wymieszać dokładnie z 5 litrami czystej wody. 

Po wymieszaniu uzyskujemy 10 litrów gruntu, który można nakładać na podłoże 

wałkiem, pędzlem, lub szczotką dekarską - tylko jedną warstwę. Nie stosować w 

deszczu lub przy bezpośrednim bardzo silnym nasłonecznieniu. Po wyschnięciu 

można nakładać papę zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Wskazówki 

 

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia nałożonej powłoki 

temperatura powietrza i podłoża nie spadła poniżej +5˚C. Przy niższych 

temperaturach nie wolno obrabiać materiału. Wszystkie wymienione parametry 

odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższa 

temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia, wyższa temperatura i 

niższa wilgotność skracają ten proces. Chronić przed wilgocią aż do kompletnego 

wyschnięcia. Po związaniu nałożony preparat jest odporny na deszcz i mróz. W czasie 

schnięcia nałożonego preparatu należy unikać powstawania na nim zastoin wody. 



 
 
 
 
 
Informacje techniczne 
  

 
 

 
 

Baza materiałowa emulsja bitumiczna 

Kolor brązowo-czarny, po wyschnięciu czarny 

Konsystencja płynna 

Czas schnięcia ok. 12 godzin 

Temperatura obróbki 

 

od + 5°C do + 30°C 

 

Zużycie ok. 150ml/m², zależnie od podłoża 

Pełne obciążenie po 7 dniach 

Czyszczenie w stanie świeżym – woda, po związaniu benzyną lakową 

Narzędzia pędzel, szczotka, urządzenie natryskowe 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu 

wolnym od mrozu 24 m-ce od daty produkcji. 

Opakowanie 5l. z tworzywa sztucznego 

Limit UE dla tego produktu (Kat. AII/i) 140g/l (2010) 

Lotne związki organiczne produkt zawiera poniżej 1 g/l VOC 

 
UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, 
jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do 
prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od 
treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym 
przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się 
dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod 
względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 

 


