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PREPARAT GRUNTUJĄCY RG-P 
GŁEBOKO PENETRUJĄCY

CHARAKTERYSTYKA
Preparat  RG-P Preparat  gruntujący  RG-P,  jest
gotową  do  użytku,  uniwersalną  emulsją
głębokopenetrującą  o  szerokim  zastosowaniu,
przeznaczoną do zabezpieczania  i  gruntowania
powierzchni  przed  przeprowadzanymi  pracami
remontowymi.  Może  być  stosowana  na
różnorodne  materiały  budowlane,  jak:  beton,
cegły,  gips,  drewno,  płyty  kartonowo-gipsowe  i
drewnopochodne, gazobeton, tynki, posadzki itp.
Preparat  RG-P  ma  postać  lekko  zagęszczonej
cieczy  będącej  kompozycją  odpowiednio
dobranych,  wodnych  dyspersji  akrylowych,
polimerowych  dodatków  modyfikujących,
wypełniaczy,  stabilizatorów  oraz  środków
wspomagających  wnikanie  w  gruntowaną
powierzchnię.

ZAKRES STOSOWANIA
Preparat gruntujący  RG-P stosuje się głównie w
robotach wykończeniowych do:

 gruntowania  pylących  podkładów  z
zaprawy cementowej; 

 gruntowania  nowych  podkładów  z
zaprawy  cementowej  przed  nałożeniem
mas naprawczych PC,

 gruntowania  podkładów  przed
przyklejeniem  do  nich  różnego  rodzaju
wykładzin  podłogowych,  posadzek  i
płytek ceramicznych.

 gruntowania podłoży przy wyrównywaniu
pod  izolacje  przeciwwilgociowe  w
tunelach, przejazdach itp. 

 gruntowania  ścian  przed  nakładaniem
tynków,  gładzi  i  farb  jak  również
gruntowania  posadzek  czy  ścian  przed
układaniem płytek ceramicznych.

WŁAŚCIWOŚCI
Preparat  RG-P penetruje  podłoże  na  
głębokość  do  5  -  8  mm,  wzmacnia  je
mechanicznie  i  zapobiega  pyleniu.  Zapewnia
lepszą  przyczepność  kolejnej  warstwy  (tynki,
posadzki  samopoziomujące).  Redukuje  w
znacznym stopniu chłonność podłoża i ogranicza
jego pylenie,  co w znacznym stopniu  poprawia
przyczepność,  zastosowanych  materiałów.
Reguluje  warunki  wodne  oraz  dodatkowo

wzmacnia  i  zabezpiecza  podłoża  przed
działaniem  wilgoci.  Jest  środkiem
wzmacniającym i stabilizującym stare podłoża. 

DANE TECHNICZNE

Nr Właściwość Wartość deklarowana 

1. Czas wypływu 12 ± 1 [s]

2. Zawartość suchej substancji 4 ± 10 %

ZUŻYCIE
Zużycie preparatu 1l / 5m2 *
* zużycie uzależnione jest od rodzaju i jakości podłoża 

SPOSÓB NANOSZENIA
Preparat  nanosi  się  na  powierzchnię  przy
pomocy  pędzla,  wałka  lub  urządzeń
hydrodynamicznych w temperaturze od +5oC do
+30oC.
Czas schnięcia  Preparatu Gruntującego RG-P
na  powierzchni  wynosi  od  0,5  do  4  godzin,  w
zależności od jakości podłoża oraz od warunków
otoczenia tj. temperatury, wilgotności powietrza.
Preparat  należy  przed  użyciem  wymieszać.
Podłoże musi być suche i oczyszczone.

OPAKOWANIE

Kanistry PE 10 l.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Termin przydatności  do użycia:  12 miesięcy od
daty produkcji podanej na opakowaniu.
Preparat  RG-P należy  przechowywać  i
transportować  w  temperaturze  od  +5oC  do
+30oC.
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