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Silveno grunt  

Charakterystyka:  
wodorozcieńczalny, bezbarwny, gotowy do użycia środek do gruntowania tynków i powierzchni 
betonowych, przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz,  jak i na zewnątrz. 
 
Zastosowanie:   
produkt przeznaczony jest do gruntowania i zabezpieczania chłonnych podłoży, doskonale nadający 
się pod farby dyspersyjne jak również pod płytki ceramiczne, produkt gotowy do użycia, nie wymaga 
rozcieńczania. 
 
Kolor:   
mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny 

Spoiwo:   
wodna dyspersja styreno-akrylowa. 
 
Gęstość:   
1,0 kg/l 
 
Właściwości: 
po wyschnięciu bezbarwny, gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania, charakteryzuje się 
łagodnym zapachem, trudno zmydlający się, wysoce wydajny, nietoksyczny. 
 
Przygotowanie podłoża: 
podłoże musi być czyste, suche i nośne. Stare, luźno związane warstwy  farb usunąć. Przy stosowaniu 
na podłożach silnie chłonnych środek  można rozcieńczyć wodą w ilości do 20%. Podłoża mało 
chłonne malować  środkiem nie rozcieńczonym. Zagruntowaną powierzchnię można  malować 
farbami po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego (preparat nie powinien tworzyć na 
powierzchni błyszczącej powłoki, ponieważ może to spowodować brak przyczepności warstwy farby). 
 
Aplikacja:   
środek należy nakładać pędzlem ławkowcem. 
 
Temperatura robocza:   
powyżej 5ºC dla podłoża i otoczenia. 
 
Rozcieńczanie:  
wodą o jakości wody pitnej. 
 
Wydajność: 
ok. 8-10 m²/l w zależności od rodzaju podłoża, przy jednokrotnym malowaniu.  
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Czas schnięcia: 
podkład można przemalować po ok. 12 godzinach (przy 20ºC i 65-75% względnej wilgotności  
powietrza). 
 
Czyszczenie narzędzi:  
wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. 
 
Łączenie z innymi materiałami:  
środka nie należy mieszać z innymi materiałami. 
 
Przechowywanie:  
1 rok w chłodnym miejscu w nie otwieranych opakowaniach. Chronić przed mrozem i  
nasłonecznieniem!  
 
Środki ostrożności:  
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie produktu. 
Stan: lipiec 2011 
 
Opakowania: 
1l, 5l. 
Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla Konsorcjum Handlowego STOFARB S.A  
Ul. Gościnna 1 41-500 Chorzów Polska, Tel. 32 241-69-77  
www.silveno.pl 
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