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Názov výrobku:  K-GRUND 
Zaradenie výrobku:  prostriedky na úpravu povrchu 
Stručný popis výrobku: neutralizačný náter na omietky 
 

 
Použitie: na neutralizáciu povrchu čerstvých 
vyschnutých vysprávok minerálnych omietok v 
interiéri (napr. opravy okenných alebo dverných 
špaliet a pod.). Prípravok je vhodný pod klasické 
maliarske nátery a disperzné interiérové farby. Nie je 
vhodný pod silikátové alebo vápenné nátery. Nie je 
vhodný na aplikáciu na náterové hmoty. Výrobok 
nenahradzuje penetračný náter a neurýchľuje 
karbonatáciu omietky. 
 
Odtieň: bezfarebný, prípadné drobné tmavé 
čiastočky nie sú závadou výrobku a neovplyvnia 
výsledný vzhľad následných náterov. 
 
Riedidlo: voda (pitná) 
 
Odporúčané riedenie: 2 : 3 (K-GRUND : voda) 
 
Nanášanie: štetkou, štetcom, valčekom  
 
Výdatnosť: 14 – 25 m2 z 1 kg prípravku v jednej 
vrstve podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu. 
 
Podklad: súdržný, suchý, nemastný, zbavený 
debniacich olejov, nezasolený, bez nečistôt a 
biologického napadnutia (plesne, riasy). 
 
Aplikačná teplota: teplota hmoty, prostredia a 
podkladu sa musí pri aplikácii a do 24 hodín po 
aplikácii pohybovať v rozmedzí +5 až +30 ° C. 
 
Príklad aplikačného postupu: 

1) prípravok sa nariedi v pomere 2: 3 s čistou 
vodou. Takto zriedený roztok sa nanesie na 
vopred upravený podklad v jednej až dvoch 
vrstvách. 

2) po dokonalom zaschnutí nasleduje finálna 
povrchová úprava príslušnou penetráciou a 
následne vrchnou farbou (klasický 
maliarsky náter alebo disperzná interiérová 
farba) podľa návodu. 

3) použité náradie umyť vodou. 
 
Skladovanie: pri +3 až +30 ° C. Nesmie zmrznúť, 
chrániť pred priamym slnečným žiarením. Výrobok si 
v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje 
úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného 
na obale (EXP.), t.j. 36 mesiacov od dátumu výroby. 
 
Balenie: podľa aktuálnej ponuky - pozri cenník 
 
Vlastnosti náterovej hmoty: 

Obsah pevných látok -
sušina 
(STN EN ISO 3251, 
105 ° C, 60 min.) 

≥30 % 
hmotnostných 
≥20 %  
objemových 

Hustota výrobku cca 1,30 g/cm3 

Pretierateľnosť ≥24 hodiny 

Spotreba (v jednej vrstve) 
cca 0,04 - 0,07 
kg/m2 

 
Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia 
odpadov a obsah VOC sú uvedené na obale a v 
bezpečnostnom liste tohto výrobku. Údaje uvedené 
v tomto technickom liste sú orientačné. Výrobok 
odporúčame vyskúšať pre konkrétnu aplikáciu a 
podmienky. Za správne použitie výrobku nesie 
zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje 
právo na zmenu údajov v technických a 
propagačných materiáloch bez predchádzajúceho 
upozornenia. Aktualizované verzie technických listov 
sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


