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1. POPIS VÝROBKU 
Dulux Grunt je podkladová vodní emulze ur ená k p ímému použití v místnostech i exteriérech 

edevším pod emulzní barvy. Je ur ena k penetraci d íve nemalovaných, nasákavých a pórovitých 
povrch : beton, sádrokartonové desky, sádrové pot ry, cementové a vápenno-cementové omítky 
apod. Výborné penetra ní schopnosti zp sobují, že rychle proniká do povrchu, který zpev uje, sytí a 
hydrofobizuje. Tím je blokována prašnost podkladu, snižuje se a vyrovnává jeho nasákavost i 
spot eba dalších nát . Zárove  dochází ke zlepšení p ilnavosti podkladu, zefektivn ní lepení a 
zlepšení rovnom rnosti schnutí. Jemn  fialová barva penetrace slouží k orientaci, kde bylo p erušeno 
nanášení a k okamžité kontrole postupu prací. Fialový nádech penetrace po zaschnutí zmizí, 
neovliv uje odstín následující vrstvy. 

2. DOPORU ENÍ PRO BEZPE NOU P ÍPRAVU POVRCHU 
i broušení suché vrstvy barvy m že vznikat prach. Tam, kde je to možné, by m lo být vždy použito 

broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení ú ink m pomocí lokálního odsávání, musí být 
použity vhodné respira ní ochranné prost edky. 

3. NÁVOD NA POUŽITÍ 
ed použitím d kladn  promíchejte (prot epejte), nep idávejte cizí látky a ne te! Okolní teplota a 

teplota povrchu nesmí být nižší než + 10 °C.  
Z podkladu odstra te veškeré staré, slab  p iléhající barvy. Dulux Grunt nanášejte št tcem nebo 
vále kem rovnom rn  v 1 vrstv . V p ípad  vyšší nasákavosti povrchu muže být zapot ebí nanesení 
další vrstvy (kolmo ke sm ru nanášení první vrstvy) po 4 hodinách po nanesení první vrstvy.  
Zbarvení penetrace pomáhá kontrolovat postup prací a stupe  nasycení povrchu. Další nát ry 
nanášejte až po d kladném zaschnutí penetra ního nát ru. 

4. DOBA SCHNUTÍ 
Nelepivý (suchý na dotyk) za 1 hodinu. P etíratelný penetrací po 4 hodinách, dalším nát rem po 16 
hodinách. U velmi porézních povrch  m že být doba schnutí delší. Uvedená data platí pro teplotu 20 
°C a vlhkost 50 %. Nízká teplota a vysoká vlhkost m že výrazn  ovlivnit rychlost schnutí. 

5. BALENÍ 
Dostupný v baleních 1 l a 5 l. 

6. TEORETICKÁ VYDATNOST 
Cca 14 m2/litr v jedné vrstv  dle savosti podkladu. 

7. IŠT NÍ NÁ ADÍ 
Ihned po aplikaci o ist te vodou. P ed išt ním odstra te ze št tce co nejvíce emulze. 

8. SKLADOVÁNÍ 
Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v p vodním neotev eném obalu minimáln  do 24 m síc  od 
data uvedeného na ví ku. P i doprav  a skladování chra te p ed mrazem. Skladujte v suchém skladu 

i teplotách 5–30 °C. Výrobek není ho lavá kapalina.  

9. BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ A PRVNÍ POMOC 
Osoby a zví ata by se nem ly zdržovat v ošet eném prostoru, dokud nát r nezaschne. Produktem 
neošet ujte d evo v p ímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke 
skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky 
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výrobku odevzdejte ve sb rn  nebezpe ného odpadu nebo p edejte osob  oprávn né k nakládání s 
nebezpe nými odpady. 
 
Pokyny pro první pomoc: 

i nadýchání vyjd te na erstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytn te um lé dýchání a 
zavolejte léka e. P i zasažení pokožky d kladn  omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným isticím 
prost edkem pro pokožku. P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka e. 

i požití vypláchn te ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte léka e. 
 
Bezpe nostní v ty:  
S 2 Uchovávejte mimo dosah d tí. 
S 26 P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc. 
S 28 P i styku s k ží okamžit  omyjte velkým množstvím vody. 
S 29 Nevylévejte do kanalizace. 
S 51 Používejte pouze v dob e v traných prostorách. 
 
Hustota: 1,01 g/cm3. 
Obsah t kavých organických látek: < 3 % obj. 
Limitní hodnota VOC kat. A (a ) V NH: 30 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku p ipraveného k použití: 15 g/l. 

10. DISTRIBUTOR V R A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ: 
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 
BB centrum – budova BETA, Vysko ilova 1481/4 
140 00 Praha 4,  
Infolinka: 800 100 701 
www.dulux.cz 

11. DATUM VYDÁNÍ 
Duben 2013 
 
Údaje odpovídají našim sou asným v domostem a znalostem. Je nutné dodržovat p íslušné 
sm rnice, normy a emeslné pravidla. V p ípad  pochybností nebo nejasností se obra te na naše 
technické poradce. 
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