
 

 

 

 

 
 

PRIMER 
grunt pod tynki i farby 

 

▪ wyrównuje chłonność podłoża 

▪ zwiększa przyczepność kolejnych warstw 
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Właściwości 
 
PRIMER produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy 
akrylowej. 
 
Wyrównuje i zmniejsza chłonność podłoża. 
 
Szybkoschnący – warstwy wykończeniowe można nakładać już 
po 2 godzinach.  
 
Bezrozpuszczalnikowy.  
 
Łatwy do użycia.  
 
Bezbarwny po wyschnięciu.  
 
Przepuszcza parę wodną. 
 

Przeznaczenie 
 
PRIMER służy do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz 
budynków, przed malowaniem lub tynkowaniem. 

 

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 

farby wewnętrzne  + 

płytki ceramiczne i kamienne + 

gładzie gipsowe + 

podkłady podłogowe + 

hydroizolacje + 

tapety + 

 

Dane techniczne 

 
Gęstość ok. 1,0 g/cm³ 

Temperatura stosowania od +5 °C do +25 °C 

Rozpoczęcie dalszych prac po 
gruntowaniu  

po ok. 2 godzinach * 

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji  
w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej 
temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec 
wydłużeniu.  
 

PR
ZY

G
O

TO
W

N
IE

 Ś
C

IA
N

Y  



 
 

Gruntowanie 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, 
olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane 
właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem 
emulsji usunąć. 
 
Przygotowanie emulsji 
PRIMER  produkowany jest jako emulsja gotowa do 
bezpośredniego użycia. Przed użyciem należy go dokładnie 
wymieszać. 
 
Gruntowanie 
PRIMER nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, 
jednokrotnie wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jako 
cienką i równomierną warstwę.  
 
Użytkowanie powierzchni,  
Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy 
rozpocząć po wyschnięciu emulsji. Grunt po wyschnięciu 
powinien tworzyć matową powierzchnię. 

 

Zużycie 
 
1 litr gruntu wystarcza średnio do zagruntowanie ok 8-10 m2, 
w zależności od chłonności podłoża. 

 

Opakowania 
 
Butelka 1 litr, Kanister 5 litrów. 

 
 

Informacje o bezpieczeństwie 
 
Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu 
produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na fox-
dekorator.pl. 
 
Grunt PRIMER – Kat. A/h/FW - maksymalna zawartość LZO 
(VOC) w produkcie 1,80 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 
30 g/l. 
 
Grunt posiada Atest Higieniczny PZH. 
 

Przechowywanie i transport 
 
Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na 
opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na 
fox-dekorator.pl. 
 
Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 
 

Ważne informacje dodatkowe 
 
Podłoża gipsowe przed malowaniem należy gruntować 
zgodnie z zaleceniami producenta farby.  
 
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. 
 
Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy 
handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione 
wykorzystanie będzie sankcjonowane. 
 
Data aktualizacji: 2021-08-25 

 

http://www.fox-dekorator.pl/

