
Kazeino gruntas „Kaseingrundierung“

Bendrai informacija
Bespalvis,  skaidrus  gruntas  plačiai  naudojamas  prieš 
dažymus  ir  tinkavimą  plonu  sluoksniu  pastatų  viduje, 
naudojant  Kreidezeit  kazeino ir  kalkių  dažus  bei  kalkinius 
tinkus.  Sumažina  paviršiaus  sugeriamumą,  sutvirtina 
atitinkamai apdorotus biriūs paviršius.
Vartojimas
Gruntavimui tinka neapdorotas molio, kalkių, kalkių cemento ir 
gipso tinkas, gipso kartonas ir gipso plaušo plokštės, akmuo, 
betonas.  Netinka  lygiems,  nesugeriantiems  paviršiams  ir 
pastoviai drėgniems pagrindams. Skaidriam tinko, ypač molio, 
sustiprinimui  pastatų  viduje,  būtina  atlikti  bandymą 
nedideliame plote.
Savybės
—milteliai, tirpstantys vandenyje;
—sustiprina lengvai byrančius pagrindus;
—labai gerai įsigeriantis;
—bespalvis, skaidrus;
—lengvai naudojamas;
—labai ekonomiškas;
—turi labai gerų difuzinių savybių;
—be konservantų;
—likučius galima kompostuoti.
Sudėtis
Kazeinas, silicio rūgštis, boraksas, soda.
Įrankiai
Geriausiai  tinka  fasadiniai  teptukai  ir  šepečiai  iš  natūralių 
šerių. Negalima purkšti arba dengti voleliu.
Paviršiaus paruošimas
Paviršius privalo būti  švarus, sausas, neriebaluotas, tvirtas, 
neturėti dažus praleidžiančių ir dažančių medžiagų;
—seni  nelaikantys  dažai  pašalinti,  tapetų  klijų  likučiai 
kruopščiai nuplauti;
—nuo paviršių kruopščiai nuvalytos dulkės, byrantys paviršiai 
nuodugniai nušluoti;
—senas dažų sluoksnio stabilumas atsakingai patikrintas ir, 
esant reikalui, dažai pašalinti;
—nubėgimai rišamosiomis  medžiagomis įsodrintose vietose 
pašalinti;
—alyvos likučiai nuo betono pašalinti;
—silpnai  besilaikantis  tinkas  bei  mūras  nuardyti  ir 
atitinkamomis medžiagomis atstatyti;
—pelėsiai nuo mineralinių pagrindų nuvalyti sodos tirpalu ir 
paviršiai apdoroti  priemone nuo pelėsių „Schimmelknacker“ 
(Art. 620).
Sumaišymas
Geriausiai tinka 10 litrų talpos kibiras ir maišytuvas (gręžtuvas 
su  maišikliu).  Grunto  pakuotės  (250  g)  turinį  išmaišyti  2 
litruose švaraus šalto vandens. Stebėti, kad visi  grumsteliai 
būtų išmaišyti. Leisti apie 30 min. išbrinkti ir, dar kartą gerai 
išmaišius, atskiesti 6 litrais vandens. 
Gruntavimas
Gruntą dengti tolygiai ir  sodriai, kiek pagrindas gali sugerti. 
Dažyti  nuo  apačios  į  viršų.  Nepalikti  nubėgimų.  Perteklių 
(šlapiose blizgančiose vietose) pašalinti šluoste. Darbai galimi, 
esant temperatūrai ne žemesnei kaip 8°C. Sumaišytą gruntą 
reikia sunaudoti tą pačią dieną.
Džiūvimo laikas
Po maždaug 8 val. džiūvimo, esant temperatūrai ne žemesnei 
kaip  20°C  galima dažyti  arba tinkuoti  kalkių  arba kazeino 
medžiagomis.
Suvartojimas
Priklausomai  nuo  paviršiaus  sugeriamumo laipsnio  250  g 
miltelių  pakanka padengti  apie 40-60  m2.  Tikslus  poreikis 
nustatomas kiekvienam konkrečiam objektui.
Pakuotė
Art. 145 250 g (8,0  l grunto).
Laikymas
Vėsioje  (>0°C),  sausoje  vietoje  laikomi  milteliai  gali  būti 
patvarūs mažiausia 2 metus. 

Įrankių valymas
Įrankius  reikia tuoj  pat po darbo išplauti  vandeniu, reikalui 
esant,  naudoti  alyvuogių muilo (Marseiller  Seife, Art.  220) 
šarmą.

Utilizacija
Skystus  likučius  į  nuotekų  sistemą  nepilti,  sausus  galima 
išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Laikykitės nustatytų lakų ir 
dažų atliekų utilizacijos taisyklių.
Patarimai
Jei molio ar kitokios medžiagos tinkas nedažomas, gruntuoti 
pagal ankstesnį aprašymą. Ypatingai reikia stebėti, kad gruntas 
būtų paviršiaus pilnai sugertas ir  neišliktų blizgančių dėmių. 
Dažyti nuo apačios į viršų!. Vengti nutekėjimų. Atsižvelgti į tai, 
kad tinko spalva tampa gilesne. Prieš didesnių plotų gruntavimą 
būtina atlikti bandomąjį dažymą ir  įvertinti paviršiaus spalvos 
pasikeitimą bei nustatyti reakcijos (baltų ir kt. dėmių atsiradimo) 
galimybę.
Ženklinimas
Nėra, nepavojingas.
Darbo saugos nurodymai
Galimi  alergijos  gamtinėms  medžiagoms  atvejai.  Dažus  iš 
natūralių ir nenuodingų medžiagų taip pat būtina laikyti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

ECODESIGN UAB
Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas

Tel.:+370 679 49498
e-mail: info@ecodesign.lt,    Internetas: www.ecodesign.lt


