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GRIGIO FUTURA
MIKROCEMENT
KARTA PRODUKTOWA

dozowanie pigmentu
do wody zarobowej

pigmentowanie wody
 zarobowej

łączenie Grigio Futura
z wodą zarobową

mieszanie Grigio Futura

Przygotowanie i pigmentowanie mieszanki Grigio Futura
Baza chemiczna  spoiwa hydrauliczne, kruszywa,
 polimery redyspergowalne
Uziarnienie  ≤ 0,2 mm
Grubość warstwy  1 – 1,5 mm
Właściwości robocze  do 30 minut od zmieszania z wodą
Średnia przyczepność do podłoży  > 1,0 MPa (po 28 dniach)
Zużycie średnie  ok. 1,5 kg /m2/1 mm grubości warstwy
Podłoże i jego przygotowanie  musi być nośne (bez luźnych
 fragmentów) czyste i odtłuszczone.
 Zalecane zmatowienie i otwarcie
 powierzchni za pomocą szlifowania
 a następnie zagruntowanie podłoża.
Pełne utwardzenie materiału  min. 14 dni
Odporność na ścieranie w badaniu AR 0,5
BCA (klasa) 

DANE TECHNICZNE

Czas mieszania  minimum 3 minuty
 (do jednorodnej postaci)
Urządzenia do mieszania  wolnoobrotowe mieszadło
 mechaniczne
Narzędzia do aplikacji  stalowe, nierdzewne pace
Czyszczenie narzędzi  ciepła woda lub mechanicznie
Czas pomiędzy kolejnymi warstwami  5 – 8 h uzależnione od
 temperatury otoczenia i podłoża
 oraz grubości warstwy
Warunki aplikacji  temp. otoczenia min 5oC, max. 25oC

APLIKACJA

WŁAŚCIWOŚCI

wysoka przyczepność
i elastyczność

łatwość aplikacji odporność na UVgrubość 2-4 mm do zastosowań na różnych
podłożach

możliwość kształtowania
struktury i barwy

ZASTOSOWANIE
do stosownia jako cienkowarstwowe powłoki posadzkarskie
 w domach, sklepach, biurach, restauracjach, loftach itp.

do stosownia na ścianach, meblach i elementach
drewnopochodnych (takich jak płyta meblowa, płyta OSB)

w strefach mokrych tj. kuchnie, łazienki, sauny

do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
i na na zewnątrz po odpowiednim zabezpieczeniu
żywicami powłokowymi.

nakładanie pierwszej warstwy szlifowanie
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pigmentowanie wody zarobowejprzygotowanie podłoża mieszanie mechaniczne

nakładanie drugwiej warstwy

oczyszczenie po szlifowaniu
+ gruntowanie*

szlifowanie warstwy końcowej
+oczyszczenie podłoża

końcowe zabezpieczenie
powierzchni mikrocementu

ETAPY WYKONANIA POSADZKI

*zagruntowanie pierwszej warstwy eliminuje konieczność zwilżania podłoża przed aplikację drugiej warstwy
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WARUNKI WYKONANIA
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac 
powinna wynosić od +8°C do +25°C. Wykonaną powierzchnię 
należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku 
oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, 
promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia 
wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie 
prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami,                        
w otoczeniu zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami                      
tj. kurzem, pyłem itp.
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO
Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod 
docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton,                    
co najmniej klasy C20/25 (B25) lub jastrych cementowy klasy 
M20, o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,0 N/mm2. 
Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%. 
Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz 
stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie 
poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Ubytki należy uzupełnić 
jastrychem epoksydowym. Słabsze podłoża należy 
doprowadzić do odpowiedniej wytrzymałości przy pomocy 
głęboko penetrującej żywicy epoksydowej itPOX GP. 
UWAGA: Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy 
naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej. 
Prawidłowo wymieszany materiał itPOX 100Z (składnik A + B) 
należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu 
betonowym w jednej lub dwóch warstwach, przy użyciu 
gumowej badź stalowej rakli, a następnie wałka, aż do 
uzyskania stanu pełnego nasycenia. Natępnie powierzchnię 
równomiernie zasypać kruszywem kwarcowym w ilości             
ok. 3,00 kg/m2 – pełny zasyp. Po 24 godzinach powierzchnię 
delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem 
ściernym i całość dokładnie odkurzyć. Tak przygotowane 
podłoże jest gotowe do aplikacji I warstwy konstrukcyjnej 
GRIGIO FUTURA.

PŁYTY OSB I MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE
Przed aplikacją Grigio Futura na płyty meblowe, OSB, panele 
podłogowe oraz inne materiały meblarskie, należy      
przygotowywać powierzchnie przez jej zagruntowanie, 
analogicznie jak dla podłoży betonowych, z pominięciem 
aplikacji żywicy itPOX GP. Płyty OSB należy przeszlifować           
w celu usunięcia wierzchniej warstwy impregnatu, 
znajdującego się na ich powierzchni. Panele podłogowe 
zaleca się zmatowić przy użyciu papieru ściernego o gradacji 
16-24, w celu zwiększenia przyczepności podłoża.
 

 ŚCIANY,  POWIERZCHNIE PIONOWE
Powierzchnia powinna być odkurzona z wszelkiego rodzaju 
pyłów i zabrudzeń. Na tak przygotowaną ścianę aplikujemy 
wałkiem welurowym warstwę sczepną QUARTZ CONTACT         
w ilości 0,2 kg /m2.
Masę wykończeniową GRIGIO FUTURA aplikujemy po 2-4 
godzinach od nałożenia warstwy sczepnej.
UWAGA: Przed użyciem warstwy sczepnej należy dokładnie 
wymieszać produkt, aby uzyskać jednorodną masę do łatwej 
aplikacji. 

 WYKONANIE POSADZKI GRIGIO FUTURA

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI GRIGIO FUTURA 
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA (warstwa I)

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie odmierzyć 
ilość komponentu GRIGIO FUTURA, wody zarobowej oraz 
pigmentu, potrzebnych do zrealizowania zakładanej ilości m2. 
Na podłożu nierównym przed aplikacją I warstwy, dopuszcza 
się dodanie 10% piasku kwarcowego do przygotowanej 
mieszanki.

BARWIENIE
Wg tabeli barwienia.

 
MIESZANIE SKŁADNIKÓW

Do zabarwionej wody zarobowej wsypujemy odmierzoną 
suchą masę (zalecamy częściowe jej wsypywanie w celu 
dokładnego wymieszania składników). 
Składniki mieszamy mieszadłem koszyczkowym.
Proces mieszania powinien trwać minimum 2-3 minuty,              
aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
UWAGA: Wszelkie grudki nierozmieszanego materiału 
należy rozbić np. szpachelką i ponownie wymieszać.              
Występujące nierozmieszane grudki podczas aplikacji               
są trudne do rozbicia i pozostawiają widoczne ślady                     
na posadzce po jej szlifowaniu.
 

APLIKACJA
Materiał GRIGIO FUTURA nakada się ręcznie, pacami                
stalowymi o różnej szerokości i długości. Materiał należy 
aplikować szybkimi, mocnymi ruchami – kolistymi, bądź 
podłużnymi, w zależności od oczekiwanego efektu wizualnego.
Na przeszlifowane, starannie odkurzone podłoże nakładamy 
warstwę masy konstrukcyjnej GRIGIO FUTURA (warstwa I)         
w ilości ok. 1,5-2 kg na 1m2. Pozostawienie nadmiaru materiału 
pomiędzy ruchami packi zostawi widoczny ślad zatarcia. 
Można go częściowo lub całkowicie zeszlifować następnego 
dnia.
UWAGA: Podczas pracy należy unikać tzw. przerw 
technologicznych – zwłaszcza w centralnej części 
pomieszczenia. Gdy podzielimy poszczególne 
pomieszczenia taśmą malarską, uzyskamy estetyczną 
dylatację w postaci prostej, widocznej linii. 
 

SZLIFOWANIE
Szlifowanie warstwy konstrukcyjnej GRIGIO FUTURA 
wykonuje się po jej całkowitym wyschnięciu. Materiał należy 
szlifować papierem ściernym lub padami diamentowymi               
o gradacji 60 i 80.
UWAGA: Efekt końcowy całości posadzki uzależniony jest       
od sposobu szlifowania pierwszej warstwy. Częściowe 
pozostawienie tzw. przetarć, uzyskanych z nadwyżki 
materiału podczas jego aplikacji, będzie widoczne                          
po nałożeniu warstwy wykończeniowej i jej ponownym 
szlifowaniu.
 

 PRZYGOTOWANIE MIESZANKI GRIGIO FUTURA 
- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA (warstwa II)

Czynności te wykonujemy analogicznie jak dla warstwy 
konstrukcyjnej.
UWAGA: Aplikacja masy wykończeniowej powinna być 
wykonywana po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
warstwy konstrukcyjnej. 
Na przeszlifowane i odkurzone podłoże, aplikujemy warstwę 
gruntującą RG-P w ilości 0,15-0,2 kg/m2. Czas schnięcia 1-2 
godziny. Warstwa gruntująca wyrównuje chłonność podłoża               
i ułatwia nakładanie kolejnej warstwy materiału. Można 
zrezygnować z międzygruntowania jednak bezpośrednio 
przed aplikacją II warstwy konieczne jest zwilżenie podłoża 
wodą (atomizer, mikrofibra). Po wyschnięciu gruntu 
nakładamy warstwę masy wykończeniowej – zużycie                  
ok. 0,5-0,7 kg GRIGIO FUTURA/1m2. Masa wykończeniowa                      
w porównaniu do warstwy konstrukcyjnej rozprowadza się 

znacznie płynniej i łatwiej. Powinniśmy nią całkowicie 
przykryć warstwę konstrukcyjną. Zostawienie widocznych 
przetarć będzie bezpośrednio odzwierciedlone na posadzce. 
Pozostawienie nadmiaru materiału pomiędzy ruchami packi, 
zostawi widoczny ślad zatarcia. Można go częściowo                        
lub całkowicie zeszlifować następnego dnia.
W celu uzyskania ciekawych efektów kolorystycznych 
(wrażenie 3D), można w procesie barwienia wody zarobowej 
użyć nieco większej lub mniejszej ilości pigmentu. 
Po końcowym szlifowaniu warstwy GF uzyskamy większy 
kontrast pomiędzy warstwą I i II. Podczas przygotowywania 
mieszanki na warstwę wykończeniową, dopuszcza się użycie 
większej ilości wody zarobowej (max. +5 %), co znacznie 
upłynni mieszankę i ułatwi aplikację (szczególnie zalecane           
na ścianach i elementach meblarskich).

 SZLIFOWANIE
Po wyschnięciu warstwy wykończeniowej powierzchnię 
należy delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną, 
używając do tego celu papieru ściernego lub padów 
diamentowych o gradacji od 80 w górę – do uzyskania 
pożądanego efektu.
 

IMPREGNACJA
Gotową posadzkę lub element pokryty mikrocementem 
dokładnie odkurzyć i zagruntować RG-P w jednej cienkiej 
równomiernej warstwie przy użyciu wałka welurowego.         
Czas schnięcia 1-2 godziny. Zużycie 0,15-0,2 l/m2.
Naniesienie pierwszej warstwy lakieru itPUR 400 UV należy 
przeprowadzać po całkowitym wyschnięciu (ok. 2-3 h) 
warstwy gruntującej przy użyciu wysokiej jakości wałka 
welurowego. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (tj. po ok. 2 godz., 
jednak tego samego dnia), nanieść drugą warstwę lakieru.       
Po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy produktu, 
powierzchnię można zacząć użytkować.
Powłoka uzyska swoje pełne własności ochronno- 
-zabezpieczające po ok. 7 dniach. Średnie zużycie lakieru 
wynosi ok. 50 g/m2, 1 warstwa. Dla posadzek zaleca się 
naniesienie dwóch warstw lakieru w temperaturze otoczenia 
od +150C do +200C.
UWAGA: Barwy powłoki mogą różnić się w zależności                 
od warunków aplikacji i rodzaju powłoki zamykającej.                 
W czasie utwardzania powłoki jej kolor może ulegać 
minimalnej zmianie (jest to proces naturalny, nie zmieniajcy 
jakości powłoki). 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia używane do nanoszenia żywic, należy 
czyścić bezpośrednio po użyciu acetonem. Narzędzia 
używane do wykonywania warstw GRIGIO FUTURA oraz 
gruntowania i lakierowania, należy czyścić bezpośrednio          
po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA
W warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70 %:
• ruch pieszy – po 24 godzinach
• całkowita odporność mechaniczna – po 14 dniach
• mycie posadzki wodą po 7 dniach
UWAGA: powłoka nie jest odporna na obciążenia kół 
metalowych i środki o odczynie kwasowym.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Produkt GRIGIO FUTURA zawiera spoiwa hydrauliczne, które 
wymieszane z wodą, dają odczyn alkaliczny. Podczas łączenia 
składników należy unikać pylenia i zabrudzenia ciała 
materiałem GF. Nie wdychać, chronić oczy i skórę.                               
W przypadku zanieczyszczenia, oczy natychmiast przemyć 
dużą ilością wody, a skórę umyć wodą z mydłem. W razie 
potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci.

TABELA BARWIENIA
KOLOR 

PIGMENTU
KOMPONENT 

PROSZKOWY [g]
WODA 

ZAROBOWA [g] PIGMENT [ml]

GF 100 szary gołębi
RAL 7047

GF 102 szary jasny
RAL 7003 

GF 108 szary betonowy
RAL 9023

GF 105 szary ciemny
RAL 7039 

GF 109 brąz ecru
RAL 1019

GF 110 brąz piaskowy
RAL 1000

GF 115 jesienny liść
RAL 1015

GF 111 łososiowy
RAL 8023

GF 112 wieczorna lawenda
RAL 4009

GF 117 groszkowy
RAL 6019

GF 116 niebieski
RAL 5024

czarny

czarny

czarny / żółty

czarny

710L

536L

żółty

600L

686L

zielony / żółty

niebieski

2,5

7,5

11 / 1,5

15

10

5

3

10

10

2,5 / 2,5

1

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Do wody zarobowej dodajemy barwnik według proporcji zawartych w tabeli barwienia. 
Poprzez zmniejszanie lub zwiększanie ilości barwnika podanej w tabeli uzyskujemy słabsze        
lub mocniejsze nasycenie kolorem.
UWAGA! Paletę kolorów RAL należy traktować jedynie poglądowo, gdyż stanowi ona 
przybliżony odcień posadzki. Ostateczna barwa i odcień posadzki uzależnione są                                              
od dokładności pigmentowania oraz od rozprowadzania i szlifowania materiału GF. Zaleca się 
zatem wykonanie próbki kolorystycznej przed ostatecznym przystąpieniem do prac.

UWAGA! W przypadku zastosowania warstwy gruntującej QUARTZ CONTACT należy pominąć 
etapy 2, 3 oraz 4.

Karta produktowa zawiera podstawowe informacje,                          
umożliwiające samodzielne wykonanie posadzki lub powłoki 
mikrocementowej na podłożach mineralnych oraz                                  
materiałach drewnopochodnych.

ZESTWIENIE MATERIAŁÓW ORAZ SCHEMAT WYKONANIA
POSADZKI Z MIKROCEMENTU

  Czynność  Materiał  Zużycie materiału  

1.  Nałożenie warstwy gruntującej 
głębokopenetrującej (słabe podłoża)  itPOX GP  ok. 0,3 kg/m2

2.  Nałożenie warstwy gruntującej (opcja standardowa) itPOX 100Z  0,3 – 0,5 kg/m2

2a.  Możliwość zastosowania gotowej warstwy 
szczepnej z kruszywem na podłoża 
o niedużym obciążeniu użytkowym, ścianach, 
meblach  

  
QUARTZ CONTACT

  

  
ok. 0,2 kg/m2

3.  Zasyp żywicy kruszywem kruszywo kwarcowe  3kg/m2

  Szlifowanie powierzchni i odkurzenie 
z luźnego kruszywa papier ścierny 40/60 

  

-

4.  Ręczna aplikacja polimerowo - cementowej 
warstwy konstrukcyjnej 

  GRIGIO FUTURA
 

  ok. 2 kg/m2

 

  Szlifowanie powierzchni papierami ściernymi 
i odkurzenie z luźnego kruszywa 

papier ścierny 60/80 
pady diamentowe 

80/100 
-

5.  Warstwa gruntująca  RG -P 0,15-0,2kg/m2

6.  Ręczna aplikacja polimerowo - cementowej 
warstwy wykończeniowej GRIGIO FUTURA

 0,5 – 0,7 kg/m2

  Szlifowanie powierzchni papierami ściernymi 
i odkurzenie z pyłu 

papier ścierny 
80/100/120 

pady diamentowe 
80/120  

-

  Warstwa gruntująca  RG -P  

7 Lakierowanie powierzchni (dwie warstwy) itPUR 400UV  0,10 – kg/m2

0,15-0,2kg/m2

2a2a

Więcej informacji na stronie internetowej www.itbud.com.pl 
lub bezpośrednio w dziale handlowym.


