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1. POPIS VÝROBKU 
Dulux Grunt je podkladová vodná emulzia ur ená na priame použitie v miestnostiach i exteriéroch 
predovšetkým pod emulznej farby. Je ur ená na penetráciu skôr nemalovaných, nasiakavých a 
pórovitých povrchov: betón, sadrokartónové dosky, sadrové potery, cementové a vápenno-
cementové omietky apod. Výborné penetra né schopnosti spôsobujú, že rýchlo preniká do povrchu, 
ktorý spev uje, sýti a hydrofobizuje. Tým je blokovaná prašnos  podkladu, znižuje sa a vyrovnáva 
jeho nasiakavos  aj spotreba alších náterov. Zárove  dochádza k zlepšeniu pri navosti podkladu, 
zefektívnenie lepenie a zlepšenie rovnomernosti schnutia. Jemne fialová farba penetrácie slúži na 
orientáciu, kde bolo prerušené nanášanie a na okamžitú kontrolu postupu prací. Fialový nádych 
penetrácie neovplyv uje odtie  nasledujúce vrstvy. 
 

2. ODPORÚ ANIE PRE BEZPE NÚ PRÍPRAVU POVRCHU 
Pri brúsení suchej vrstvy farby u starého náteru môže vznika  prach. Tam, kde je to možné, by malo 
by  vždy použité brúsenie za mokra. Pokia  nejde zabráni  vystaveniu ú inkom pomoci lokálneho 
odsávania, musia by  použité vhodné respira né ochranné prostriedky. 

3. NÁVOD NA POUŽITIE 
Pred použitím dôkladne premiešajte (pretrepte), nepridávajte cudzie látky a nerie te! Okolitá teplota 
a teplota povrchu nesmie by  nižšia ako + 10 °C. Z podkladu odstrá te všetky staré, slabo priliehajúce 
farby. Dulux Grunt nanášajte štetcom alebo val ekom rovnomerne v 1 vrstve. V prípade vyššej 
nasiakavosti povrchu môže by  potrebné nanesenie alšej vrstvy (kolmo k smeru nanášania prvej 
vrstvy) po 4 hodinách po nanesení prvej vrstvy. Sfarbenie penetrácie pomáha kontrolova  postup 
prací a stupe  nasýtenia povrchu. alšie nátery nanášajte až po dôkladnom zaschnutí penetra ného 
náteru. 

4. DOBA SCHNUTIA 
Nelepivý (suchý na dotyk) za 1 hodinu. Pretierate ný penetráciou po 4 hodinách, alším náterom po 
16 hodinách. U ve mi poréznych povrchov môže by  doba schnutia dlhšia. Uvedené data platia pri 
teplote  20  °C  a  vlhkosti  50  %.  Nízka  teplota  a  vysoká  vlhkos  môže  výrazne  ovplyvni  rychlos  
schnutie. 

5. BALENIEA FAREBNÉ ODTIENE 
Dostupný v baleniach 1 l a 5 l. 

6. TEORETICKÁ VÝDATNOS  
Cca 14 m2/l v jednej vrstve pod a savosti podkladu. 

7. ISTENIE NÁRADIA 
Ihne  po aplikácii o istite vodou. Pred istením odstrá te zo štetca o najviac emulzie.  

8. SKLADOVANIE 
Výrobok si uchováva svoje užitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 24 
mesiacov od dátumu uvedeného na vie ku. Pri doprave a skladovaní chrá te pred mrazom. Skladujte 
v suchom sklade pri teplotách 5–30°C. Výrobek nie je hor avá kvapalina.  

9. BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA A PRVÁ POMOC  
Osoby a zvieratá by sa nemali zdržova  v ošetrenom priestore, dokedy náter nezaschne. Produktom 
neošetrujte drevo v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Nepoužívajte prázdne nádoby na 
skladovanie potravín. Nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami 
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výrobku odovzdajte v zbernine bezpe ného odpadu alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená 
naklada  s nebezpe nými odpadmi. 
 
Pokyny pre prvúpomoc 
Pri nadýchaní vyjdite na erstvý vzduch. Pokia  postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie a 
zavolajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyte vodou a mydlom alebo vhodným istiacim 
prostriedkom pre pokožku. Pri zasiahnutí o í okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyh adajte 
lekára. Pri požití vypláchnite ústa vodou, NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE, ihne  vyh adajte lekára. 
 
Bezpe nostné vety: 
S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S 26 Pri zasiahnutí o í okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyh adajte lekársku pomoc. 
S 28 Pri styku s kožou okamžite umyte ve kým množstvom vody. 
S 29 Nevylievajte do kanalizácie. 
S 51 Používajte len v dobre vetraných priestoroch. 
 
Hustota 1,01 g/cm3. 
Obsah prchavých organických látok: < 3% objemu. 
Limitná hodnota VOC kat.A (a) VR: 30 g/l (2010).  
Max. obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie: 15 g/l. 

10. DISTRIBÚTOR   
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organiza ná zložka SK 
Kop ianska 65 
851 00 Bratislava 5 
Infolinka: +421 263 814 558 
www.dulux.sk 

11. DÁTUM VYDANIA 
Apríl 2013 
 
Údaje odpovedajú naším sú asným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiava  príslušné 
smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich 
technických poradcov. 
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