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MARKA RAYER  

PRODUKT Profesjonalny preparat 

gruntujący  

POJEMNOŚĆ 5l 

WŁAŚCIWOŚCI Emulsja gruntująca marki Rayer przeznaczona jest do gruntowania podłoży cementowych, 

gipsowych, cementowo-wapiennych i płyt gipsowo-kartonowych. Może być stosowana 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń – pod farby, kleje, tynki, tapety. Produkt 

posiada wysokie właściwości penetrujące, skutecznie wzmacnia podłoże, zabezpiecza przed  

wilgocią, wyrównuje i ujednolica parametry całej zabezpieczanej powierzchni. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Grunt należy stosować w postaci nierozcieńczonej. W przypadku mało chłonnych powierzchni 

można rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Należy nanosić cienką i równomierną warstwę przy 

pomocy wałka lub pędzla. W przypadku powierzchni mocno chłonnych emulsję można nanosić 

dwukrotnie - drugą warstwę zanim wyschnie pierwsza. Stosować w temperaturze powyżej 

10oC. Narzędzia zaraz po pracy należy umyć wodą. 

Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w temp. 5-30°C w szczelnie zamkniętym, 

oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 

 

Uwaga! Plamy wywołane gruntem są trudne do usunięcia. 

 

SKŁADOWANIE Produkt przechowywać w temp. 5-30oC w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w 

suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie   działanie promieni słonecznych. Produkt 

przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1).  

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-

onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zawartość/pojemnik usuwać do 

autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny wodny roztwór kopolimeru styrenowo 

akrylowego 

Czas schnięcia 

całkowity 

24 h 

Postać/kolor biała ciecz Czas schnięcia 

dotykowy 

2-4 

Zapach  lekki, charakterystyczny Sposób nanoszenia Wałek, pędzel  

pH 7,0-8,0 Wydajność 5-20 m²/l ( zależnie od 

podłoża) 

Gęstość 1,05 g/cm3 Temperatura 

stosowania 

10oC 

Ilość warstw  1-2 Mycie narzędzi woda z detergentem 



GRUNT  

KARTA TECHNICZNA 

DATA AKTUALIZACJI: 15.04.2022 

 
 

Unicell International Sp. z o.o., ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska, tel. +48 (85) 7336641, fax. +48 (85) 71 86 862 

Nanoszenie drugiej 

warstwy 

 po 15 min   

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


