


alabaster ® Grunt-U jest gotowym preparatem głęboko-penetru-
jącym do gruntowania oraz wzmacniania starych i nowych podło-
ży o właściwościach chłonnych takich jak: beton, gazobeton, płyta 
gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, tynki, posadzki, jastrychy. 
Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, pod farby, 
płytki ceramiczne, tynki mineralne i akrylowe. Produkt zwiększa 
przyczepność klejów do glazury i terakoty. Może być stosowany w 
ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. Szczególnie zalecany 
do stosowania pod gładzie szpachlowe, zaprawy wyrównujące i 
samopoziomujące, także pod kleje do płytek ceramicznych. Pre-
parat tworzy doskonałą powłokę ochronną dla wylewek, ułatwia 
konserwację, zapobiega osadzaniu się kurzu oraz zabezpiecza 
przed powstawaniem szkodliwych reakcji chemicznych pomiędzy 
gipsem a cementem. Poprawia wytrzymałość mechaniczną 
zapraw cementowych.

WŁAŚCIWOŚCI 

Temperatura wykonywania prac: + 5 °C do + 25 °C
Proporcje rozcieńczania: 1:1; 1:2; 1:3 lub bez rozcieńczania (w zależno-
ści od stopnia chłonności podłoża)
Zalecana ilość warstw: 1-2
Zużycie: 0,05-0,2L/1m2 (w zależności od stopnia nasiąkliwości pod-
łoża) 

Produkt posiada Atest PZH.
Produkt zgodny z PN-C-81906:2003.
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej, chroniąc 
przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności produktu wynosi 
12 miesięcy od daty produkcji.

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, tłuszczów, olejów, 
starych farb, drobnych elementów. Zabrudzenia i warstwy o słabej 
przyczepności należy usunąć i uzupełnić odpowiednim materia-
łem, np. tynkiem, szpachlówką itp. 

Produkt wytwarzany jest w postaci gotowej do użycia. Istnieje możli-
wość rozcieńczania wodą 1:1. alabaster ® Grunt-u nakładamy pędz-
lem, wałkiem lub natryskowo. Nie należy nakładać podczas desz-
czu, mgły oraz w temperaturze poniżej +5̊C. Jeśli po wyschnięciu 
pierwszej warstwy podłoże jest nadal chłonne, gruntowanie powtó-
rzyć. Czas schnięcia w zależności od temperatury i wilgotności oto-
czenia – około 4h od naniesienia warstw

alabaster ® Grunt-U produkowany jest na bazie dyspersji akrylo-
wej, która wnika silnie w podłoże wzmacniając je i uszczelniając. Za-
pobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wody, co chroni podłoże 
przed szkodliwym działaniem wilgoci. Poprawia przyczepność 
klejów oraz zmniejsza zużycie farby. Przy tynkowaniu i szpachlowa-
niu poprawia równomierność i szybkość wiązania.  Po wyschnięciu 
tworzy bezbarwną powłok



alabaster ® Grunt-S to grunt specjalistyczny produkowany na 
bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowo-styrenowej. Posiada 
zwiększoną zdolność penetracji – wnika silnie w głąb podłoża, 
dzięki czemu jego działanie ma charakter nie tylko powierzchniowy. 
Szczególnie zalecany jest na trudne podłoża wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu poprawia rów-
nomierność i szybkość wiązania. Przy wylewkach samopoziomują
cych tworzy powłokę ochronną, ułatwia konserwację, zapobiega 
osadzaniu się kurzu. alabaster ® Grunt-S zabezpiecza przed po-
wstawaniem szkodliwych reakcji chemicznych pomiędzy gipsem a 
cementem, zapobiega szybkiemu wchłanianiu wody przez podłoże 
oraz reguluje proces jego chłonności. Po wyschnięciu tworzy bez-
barwną powłokę. Znakomicie ujednolica chłonność podłoży mine-
ralnych, zmniejsza pylistość oraz zwiększa przyczepność warstw
Produkt wnika głęboko w gruntowane podłoże, dodatkowo zabez-
pieczając je przed wilgocią.

alabaster ® Grunt-S stosowany jest jako środek wzmacniający na 
stare i nowe podłoża o właściwościach chłonnych takich jak: 
betony, gazobetony, tynki (cementowo-wapienne, wapienne, gip-
sowe), płyty (cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe), piaskowce. 
Może być stosowany w ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. 
Szczególnie zalecany pod gładzie szpachlowe, tynki mineralne, 
akrylowe, farby. Zwiększa wydajność klejów, posadzek – uszczel-
niając strukturę gruntowanego podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI 

Podłoże powinno być suche, czyste, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, 
starych farb, drobnych elementów mogących osłabić przyczepność 
preparatu. Zabrudzenia i warstwy o słabej przyczepności należy 
usunąć i uzupełnić odpowiednim materiałem. 

alabalabaster ® Grunt-S produkowany jest jako preparat gotowy do 
bezpośredniego użycia. Produkt najlepiej nanosić na podłoże w 
postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 
cienką i równomierną warstwę. Jeśli po wyschnięciu podłoże jest 
nadal chłonne gruntowanie powtórzyć. Nie należy nakładać pod-
czas deszczu, mgły oraz w temperaturze poniżej 5̊C. Czas schnięcia 
w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia wynosi około 
4h od naniesienia 4h od naniesienia warstwy.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej, chroniąc 
przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności produktu wynosi 
12 miesięcy od daty produkcji.



alabaster ® Ekoprimer to ekologiczna emulsja gruntująca zmniej-
szająca zużycie farby, poprawiająca przyczepność klejów, wyrównu-
jąca oraz zmniejszająca nierównomierną chłonność podłoży. 
Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci. Posiada dużą 
zdolność penetracji. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu poprawia 
równomierność i szybkość wiązania. Po wyschnięciu jest bezbarwna 
i paroprzepuszczalna. Produkt nie zawiera koalescentów oraz roz
puszczalników.

Produkt stosowany jest jako środek gruntujący na stare i nowe 
podłoża o właściwościach chłonnych: betony, gazobetony, tynki 
(cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe), płyty (cementowe, 
gipsowe, gipsowo-kartonowe), piaskowce. Może być stosowany w 
ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. Idealny na stare i nowe 
podłoża pod farby, tynki, tapety, jastrychy, płytki ceramiczne, wy-
prawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje..

WŁAŚCIWOŚCI 

Podłoże powinno być suche, czyste, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, 
starych farb, drobnych elementów mogących osłabić przyczepność 
preparatu. Zabrudzenia i warstwy o słabej przyczepności należy 
usunąć i uzupełnić odpowiednim materiałem.  

alabalabaster ® Ekoprimer produkowany jest jako produkt gotowy do 
bezpośredniego użycia. Produkt najlepiej nanosić na podłoże w 
postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 
cienką i równomierną warstwę. Jeśli po wyschnięciu podłoże jest 
nadal chłonne gruntowanie powtórzyć. Nie należy nakładać pod-
czas deszczu, mgły oraz w temperaturze poniżej 5̊C.

Zużycie: w zależności od chłonności podłoża od 0,05-0,2 kg/1m2

Baza:  neutralna, wodna dyspersja żywic akrylowych
Kolor: biały
Temperatura wykonania prac: + 5 °C do + 25 °C
Temperatura podłoża:  + 5 °C do + 25 °C
Proporcje rozcieńczania: 1:1 lub bez rozcieńczania
ZZalecana ilość warstw: 1-2

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/0555/01/2005

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ 
 WYKONANIE

PRZECHOWYWANIE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej, chroniąc 
przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności produktu wynosi 
12 miesięcy od daty produkcji.


