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  PROTEX QUARTZ GRUND UNIVERSAL 
 

Kvarcinis gruntas lauko ir vidaus darbams, gruntavimui prieš tinkuojant 

struktūriniais tinkais PROTEX Siloksan, PROTEX Silicone.  

Techniniai duomenys: laidus vandens garams– V1 klasė (LST EN 1504-2); mažas 

vandens įgeriamumas – W2 klasė (LST EN 15824);  stipriai sukimbantis 

(sukibimo stipris atplėšiant - >0,3 MPa (LST EN 1542)). 

 
 

DENGIAMUMAS  

SKIEDIKLIS  

GALIMA TINKUOTI PO 

SAUGOJIMAS 

IŠFASAVIMAS 

 

PASKIRTIS 
Skirti tinko, betono, asbestcemenčio, silikatbetonio, 
keramzitbetonio, silikatinių ir keraminių plytų paviršių 
gruntavimui pastatų išorėje ir viduje prieš tinkuojant 
struktūriniais tinkais PROTEX Siloksan, PROTEX Silicone. 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus ir švarus. Jei nešama 
ant mineralinio tinko ar išlyginamojo mišinio, turi būti 
pasibaigę pagrindo karbonizacijos procesai (normaliomis 
sąlygomis jie trunka 2-4 savaites). 

NAUDOJIMAS  
Gruntas turi būti kruopščiai išmaišytas lėtaeigiu maišytuvu. 
Galima skiesti vandeniu iki 10 %. Gruntas turi  būti 
padengtas tolygiai. Nerekomenduojama gruntuoti paviršių, 
kurie yra apšviesti tiesioginiais saulės spinduliais, labai 
didelis oro drėgnumas, pučia stiprus vėjas. Dirbti ne 
žemesnėje temperatūroje nei +5 °C. Saugoti nuo kritulių. 
Esant normalioms oro sąlygoms (20 °C, 60% drėgmės), 
paviršius išdžiūsta per 4 valandas. 

 

 
 

Iki 8 m2. 

Vanduo. 

4 val. (22 °C 55 % RH). 

Laikyti sandarioje taroje +5…30 °C temperatūroje. 

7,5 kg, 15 kg. 

 

 

GRUNTAVIMO BŪDAS 
 Purkštuvu arba glaistykle. 

IŠEIGA 
Vienu litru nudažoma iki 8 m2 dažant vieną kartą. 
Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos 
gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo sąvybių bei 
dengimo metodo. 

APLINKOS IR DARBO SAUGA 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į 
kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-
onas  ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono  
2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir  2-oktil-2H-
izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. 
Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/ 
drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos 
priemones. 

ĮRANKIŲ VALYMAS 
Išplaukite vandeniu. 
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