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Zakres stosowania Acryl Grunt to akrylowo-polimerowy, wodorozcieńczalny preparat gruntujący do 
surowych podłoży budowlanych (np. tynk, beton, cegła, gładź) oraz renowacji 
istniejących dobrze związanych z podłożem powłok malarskich. Szczególnie 
polecany jako warstwa gruntująco-wzmacniająca przed aplikacją farb i mas 
szpachlowych oraz powłok nawierzchniowych.  Dzięki drobnocząsteczkowej 
formule zmniejsza oraz wyrównuje chłonność podłoży mineralnych i porowatych. 
Służy do gruntowania takich powierzchni, jak: beton, cegła, płyta gipsowo-
kartonowa, masy szpachlowe, tynki gipsowe i inne. Przeznaczony jest pod farby 
dyspersyjne, tynki i masy szpachlowe. 

Główne zalety 
produktu 

̶ głębokopenetrujący 
̶ optymalizuje przyczepność 
̶ wzmacnia podłoże 
̶ szybkoschnący  
̶ stabilizuje pyliste podłoża   

Kolory Biały 

Parametry techniczne  

    

 Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811 1,00 – 1,05 

 Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]  3 h 

 Zawartość substancji nielotnych, [%]  3,0 – 4,0 

 Rozpuszczalnik  woda 

  

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010). 
Produkt zawiera max. 2 g/l. 

Data ważności 36 miesięcy od daty produkcji (podana na opakowaniu) 

Metoda malowania Pędzel, wałek, natrysk 

Wydajność  5-15 m2/l  
w zależności od chłonności i chropowatości podłoża oraz użytego narzędzia 

Rekomendowana 
ilość warstw 

1–3 
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Przygotowanie 
podłoża 

Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, zwarta, 
odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Usuń wszystkie łuszczące się 
powłoki aż do odsłonięcia właściwego podłoża. Ubytki i spękania podłoża należy 
uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą. Cegły, bloczki z gazobetonu, 
bloczki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe można gruntować bezpośrednio po ich 
ułożeniu, natomiast gładzie i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia. 

Nakładanie Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Przy malowaniu świeżych chłonnych 
podłoży dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu w stosunku 1:1. W przypadku podłoży 
silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym 
wodą w stosunku 1: 1, metodą „mokro na mokro”. Czyste, suche podłoże gruntować 
przy pomocy pędzla lub wałka do całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, 
aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa. Gruntuj w temperaturze +5 
do +30 ˚C i wilgotności poniżej 80%. Po wyschnięciu warstwy gruntującej możesz 
przystąpić do nakładania tynków, wyrównujących mas szpachlowych lub farb. Po 
zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich 
zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku 
charakterystycznego zapachu. 

Dodatkowe 
informacje 

Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 
0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. 

Atesty Posiada Atest Higieniczny  

Zalecenia BHP i 
P. Poż. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 
www.progold.com.pl 

Opakowania 1L , 5 L 

http://www.profesjonalnefarby.pl/

