
 

 

 

 

 
 

GRUNT SCZEPNY 
pod tynki i farby strukturalne 

 

▪ łatwa aplikacja pędzlem lub wałkiem 

▪ zwiększa przyczepność kolejnych warstw 

▪ redukuje chłonność 

▪ zawiera kruszywo 

 

      
 

 

 
 

Właściwości 
GRUNT SCZEPNY jest gotową do użycia masą, 
produkowaną na bazie żywic polimerowych i mączek 
kwarcowych. 
 
Zwiększa przyczepność - silnie przylega do podłoża oraz 
do nakładanych tynków.  
 
Zawiera kruszywo – tworzy chropowatą powierzchnię 
ułatwiającą nakładanie kolejnych warstw. 
 
Redukuje chłonność i wzmacnia podłoże. 
 
Ułatwia nakładanie i fakturowanie. 
 
Wyrównuje kolorystkę podłoża. 

 

Przeznaczenie 
 
GRUNT SCZEPNY służy do gruntowania ścian i sufitów 
wewnątrz budynków pod tynki i farby strukturalne.  

 

RODZAJE OBIEKTÓW 
MOŻLIWOŚĆ 

ZASTOSOWANIA 

budownictwo mieszkaniowe + 

obiekty użyteczności publicznej, 
służby zdrowia, placówki oświatowo-
wychowawcze 

+ 

obiekty handlowe i usługowe + 

budownictwo przemysłowe + 

budynki gospodarcze i inwentarskie + 

budownictwo komunikacyjne + 

 

 

RODZAJE PODŁOŻY 
MOŻLIWOŚĆ 

ZASTOSOWANIA 

tynki cementowo-wapienne, tynki 
cementowe  

+ 

podłoża betonowe (monolityczne i z 
prefabrykatów) 

+ 

ściany nieotynkowane z pustaków 
ceramicznych, silikatowych, cegieł, 
betonu komórkowego 

+ 

tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki + 

gładzie i szpachlówki polimerowe + 

płyty g-k i OSB + 

 
RODZAJ WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ 
- należy zapoznać się  z zaleceniami 
producenta materiału do wykonania 
warstwy wykończeniowej, dotyczące 
gruntowania pod nią 

MOŻLIWOŚĆ 
ZASTOSOWANIA 

tynki dekoracyjne + 

farby strukturalne + 

płytki ceramiczne i kamienne + 

 

Dane techniczne 

 
Gęstość ok. 1,2 g/cm³ 

Temperatura stosowania od +5 °C do +30 °C 

Ilość warstw 1 

Czas schnięcia  4-6 godzin* 

Suchość dotykowa ok. 2 godziny* 

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji  
w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej 
temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec 
wydłużeniu.  
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Gruntowanie 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być:  dostatecznie nośne, 
wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność   produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych. 
 
Przygotowanie gruntu 
GRUNT SCZEPNY jest gotowy do użycia. Przed użyciem 
należy go dokładnie wymieszać. 
 
Gruntowanie 
GRUNT SCZEPNY należy nanosić na podłoże w postaci 
nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako 
cienką i równomierną warstwę.  
 
Użytkowanie powierzchni,  
Tynkowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po 
wyschnięciu, tj. po 4-6 godzinach.  

 

Zużycie 
 

Średnio zużywa się 0,14 kg/m2 na 1 warstwę (1 kg produktu 
daje ok. 7 m2). Wydajność  zależy: 

- od struktury i chłonności  podłoża,  

- od  sposobu jego przygotowania,  

- od zamierzonego efektu dekoracyjnego,  

- od doświadczenia wykonawcy,  

- od ilości warstw,  

- od wybranej metody aplikacyjnej. 

 

Opakowania 
 
Wiaderka 1 kg i 3 kg.  

 

 
 

Informacje o bezpieczeństwie 
 
Chronić przed dziećmi. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 
(3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć 
niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać 
rozpylonej cieczy lub mgły.  
Zawiera produkty biobójcze:  
- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-
d]imidazol2,5(1H,3H)-dion CAS: 5395-50-6  
- masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu  
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu CAS: 55965-84-9. 
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. 
 
Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić 
przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C)  
i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie 
swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Niekompatybilne materiały: nie dotyczy. Przed użyciem 
produkt powinien zostać wymieszany. Przy zachowaniu 
powyższych warunków nie są znane żadne niekorzystne 
interakcje. Okres przechowywania produktu w opisanych 
warunkach wynosi 24 miesiące od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
 

 

Ważne informacje dodatkowe 
 
Przed gruntowaniem zaleca się starannie zabezpieczyć folią 
wszelkie powierzchnie znajdujące się pobliżu. Po 
wyschnięciu grunt jest trudny do usunięcia.  
 
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 
użyciu, przed zaschnięciem farby.  
 
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią 
podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz  
z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie 
poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące 
wyrobowi dostępne są na www.fox-dekorator.pl. 
Data aktualizacji: 2020-09-21 
 

 


