
Naudojamas siekiant užtikrinti sukibimą tarp 
sudėtingų, sunkiai sukimbančių pagrindų ir to-
limesnių sluoksnių, pavyzdžiui, savaime išsi-
lyginančių grindų mišinių, remonto skiedinių, 
hidroizoliacijos, plytelių klijų ir pan.

•  Užtikrina itin gerą sukibimą

•  Vidaus ir lauko darbams

•  Gali būti naudojamas sausose ir drėgnose patalpose

2-jų komponentų sukibimą gerinantis gruntas sudėtingai lipniems 
ir tankiems paviršiams. 

4140 kontaktinė gruntas tiekiamas 10 kg kibirais, kuriame yra 
kietiklio ir rišiklio.

Pastato dalis 
 � Siena
 � Grindys
 �  Drėgna patalpa
 � Balkonas
 � Terasa
 � Viduje
 � Išorėje

Pagrindas 
 � Poliruotas betonas
 � Savaime išsilyginantis  

 mišinys
 � Betono plokštė
 � Medinės grindys
 � Dažyti paviršiai
 � Keramika ir naturalus  

 akmuo
 � Terrazzo
 � Nerūdijantis plienas 
viduje
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Produkto aprašymas
2-jų komponentų vandens pagrindo polimerinio rišiklio ir 
miltelių pagrindo kietiklis.

Techniniai duomenys

Pritaikomumas
4140 kontaktinė gruntas 2-jų komponentų mišinys 
kuri sudaro rišiklis su kietikliu. Produktas, naudoja-
mas kaip koncetratas ir negali būti skiedžiamas. Po 
išdžiūvimo paviršiaus toliau turi buti apdorojamas. 

Pagrindo tipas
Taikomas daugelio rūšių neabsorbuojančių paviršių, 
pavyzdžiui, blizgaus tankaus betono, glazuruotai ir 
neglazūruotai keramikai, terazzo, epoksidiniam, dažy-
tam paviršiui ir tt Tuo atveju Skirta naudoti tik vidaus 
patalpose ant plieno lakštų apsaugotų nuo rūdžių.

Pagrindo paruošimas
Pagrindas turi būti tvirtas, be birių dalelių. Skylės, 
įtrūkimai ir pan. Turi būti užtaisyti cementinio pagrindo 
skiediniu / tinku. Pagrindas turi būti be purvo, alyvos, 
riebalų, dažų, klijų likučių ir kt. 

Darbo eigos aprašymas
Gruntas yra tepamas, kai pagrindas yra paruoštas 
ir sausas, tam kad gruntas turėtu gerą sukibimą su 
pagrindu. Kad nuplauti alyvą ir tepalus pagrindo pavir-
šius gali būti plaunamas aukšto slėgio karštu vandeniu 
su cheminiais priedais, kad užtikrintų optimalų sukibi-
mą. Kai 4140 kontaktinio grunto rišiklis ir kietiklis yra 
gerai sumaišyti, paviršius tepamas šepečiu arba tep-
tuku. Mišinys turi gerai įsigerti į pagrindą, siekiant užti-
krinti maksimalų sukibimą. Kai gruntas nutepimas, po 
2-3 valandų, toliau galima tęsti darbus ant paviršiaus.
Darbo įrankius valykite vandeniu nedelsiant po nau-
dojimo.

Darbų sauga
Prekės nereikalaujama pagal REACH. 
Saugumo priemonės sekti MAL pranešimas turi būti 
laikomasi. Ar ant odos produktas, pašalinti jas muilu ir 
vandeniu. 
Prašome kreiptis į saugos duomenų lapo.

Pakuotė
10 kg plastikinis kibiras.

Sandėliavimas ir transportavimas
Laikyti ir transportuoti vėsioje sausoje vietoje. 
Saugojimo laikotarpis mažiausiai 1 metus nuo paga-
minimo datos.

Pardavimas
mira produktai yra parduodami per statybinių medžia-
gų parduotuves ir plytelių salonus visoje šalyje.

Tankis: 1,85 kg/l 

Darbo laikas: 30-40 minučių

Džiūvimo laikas esant 18°C ir 50% RH 

tolesniam paviršiaus apdorojimui: 2-3 valandų

Rekomenduojama darbinė temperatūra:  10-25°C 
Išeiga: 0,5-0,8 kg/m2

 (priklausomai nuo pagrindo)
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