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NeoGrunt
Emulsja gruntująca 

PRZEZNACZENIE
Emulsja gruntująca NeoGrunt służy do zmniejszania chłonności podłoża przed zastosowaniem zapraw cementowych, w celu 
zapewnienia im optymalnych warunków wiązania. Jest uniwersalna, może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków, 
na podłoża nieotynkowane (z cegły, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych), beton, posadzki cementowe, 
beton komórkowy, tynki cementowe i  cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Do zastosowań w  budownictwie 
mieszkaniowym, obiektach usługowych, handlowych i użyteczności publicznej. 

BAZA SUROWCOWA
Emulsja gruntująca NeoGrunt jest wodą dyspersją żywic syntetycznych. 

DANE TECHNICZNE
Lp. Właściwość Wartość
1. Gęstość emulsji, g/cm3 1,00 
2. Kolor po wyschnięciu bezbarwny
3. Czas schnięcia, h ok. 3
4. Zużycie, kg/m2 0,05-0,20
5. Zawartość LZO w produkcie, g/l 1,43 
6. Dopuszczalna zawartość LZO w produkcie, g/l 30 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Emulsja jest dostarczana w postaci gotowej do zastosowania. Przed użyciem należy ją przelać do innego pojemnika. Nanosić 
w  postaci nierozcieńczonej za pomocą wałka lub pędzla, równomierną warstwą. W  zależności od właściwości podłoża 
gruntowanie przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Do wykonywania dalszych prac (okładzin z płytek, gładzi, malowania) można 
przystąpić najwcześniej po ok. 3 godzinach. Prace wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5 ºC i nie wyższej niż +25 ºC. Używać wyłącznie czystych narzędzi. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po 
użyciu, później zaschnięta emulsja jest trudna do usunięcia. 

MAGAZYNOWANIE
Dostępne opakowania – kanistry plastikowe 5 kg. Przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Składować na paletach, 
w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności 
emulsji do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

GWARANCJA
Opisana powyżej technologia wykonania prac budowlanych z  zastosowaniem Emulsji gruntującej NeoGrunt nie zwalnia 
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odnośnymi przepisami BHP. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Emulsja gruntująca NeoGrunt nie jest klasyfikowana jako wyrób budowlany. 


