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FAGRUNT PERFEKT 
Op. 14 kg 

 
DATA OPRACOWANIA 2012.11.20     DATA AKTUALIZACJI 2017.07.01 

 

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Preparat wiążący, zwiększający przyczepność warstw wierzchnich, typu tynki 

cementowe, wapienne i gipsowe do podłoży każdego rodzaju. Zapewnia 

przyczepność tynków podkładowych również do każdego rodzaju krytycznych 

podłoży jak np. gładki beton, a także warstw wykończeniowych na gładkich 

podłożach jak tynk gipsowy i płyty gipsowo – kartonowe przed nałożeniem 

farb budowlanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE 
Mieszanina wodna dyspersji akrylowej, z dwutlenkiem tytanu (barwnymi 

pigmentami), wypełniaczami węglanowymi oraz środkami pomocniczymi 

pochodzenia organicznego. 

pH = 8-9 

3. DANE WYKONAWCZE 
Bazowy środek wiążący – dyspersja akrylowa. 

Pigmenty – biel tytanowa, przyjazne dla środowiska barwne pigmenty. 

Zużycie – ok. 0,11 l/m² przy jednokrotnym malowaniu, dokładne zużycie 

należy wyznaczyć poprzez  dokonanie prób. 

Gęstość – ok. 1,5 g/cm³. 

KOLORY: biały oraz paleta kolorów Adexbud. 

Przechowywanie – 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym 

opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym,  lecz chronionym przed mrozem. 

4. SPOSÓB UŻYCIA 
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz 

wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W 

przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy 

oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem i zabezpieczyć 

odpowiednim preparatem glono- i grzybobójczym. Wszelkie luźne, 

niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone 

powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są 

znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a 

następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy 

małych nierównościach można od razu zastosować zaprawę szpachlową. 

Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami 

technicznymi tych produktów. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo 

wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienno-

cementowy i cementowy) zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. 

Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu (w temperaturze +20°C i 

wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. 

Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna panować bezdeszczowa 

pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka 

wilgotność mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Należy wówczas 

odczekać z malowaniem farbą, aż do całkowitego związania i utwardzenia 

preparatu gruntującego.  

5. WSKAZÓWKI 
Farbę nanosić długimi ruchami w ilości zapewniającej uzyskanie jednolitej i 

równomiernej powłoki. Przed naniesieniem na podłoża wyrównane 

akrylowymi masami szpachlowymi, należy przeprowadzić próby przyczepności 

podłoży. W przypadku wyrobów w kolorze, przed naniesieniem farby 

koniecznie przeprowadzić test na zgodność koloru. Bezpośrednio po 

zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.  

Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy 

silnym wietrze zgodność koloru. 

6. PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. Nie 

zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. 

Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 

UWAGA: 

Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku. 

7. OSTRZEŻENIA 
Chronić przed dziećmi. 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 

porady lekarza. 

Nosić odpowiednie rękawice ochronne. 

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie 

lub etykietę. 

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-EN 13300:2002 - "Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja" 

KCH FAGRUNT PERFEKT  

 

Producent gwarantuje jako ść wyrobu, lecz nie ma wpływu na 

sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone in formacje 

oparte s ą o najlepsz ą wiedz ę producenta wynikaj ącą z 

długoletnich obserwacji praktycznych zastosowa ń, nie mog ą 

jednak zast ąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie 

zwalniaj ą go ze stosowania si ę do zasad sztuki budowlanej i BHP, 

stąd nie stanowi ą podstawy do rozstrzygania sporów na drodze 

sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony  od tego, 

aby na własn ą odpowiedzialno ść przeprowadzi ć próby 

przydatno ści naszych produktów w konkretnych zastosowaniach 

innych ni ż opisane w niniejszej karcie technicznej.  Zawarte 

informacje mog ą słu żyć pomoc ą w tym zakresie . 

 


