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Beckers Våtrumsgrund 

 

Opis produktu  

 

BECKERS VÅTRUMSGRUND jest zarówno klejem, jak i wodorozcieńczalną gruntującą farbą akrylową. 

Zabezpiecza dokładnie powierzchnię przed oddziaływaniem wody i wilgoci. Charakteryzuje się dobrą 

przyczepnością i bardzo silnym uszczelnieniem. 

 

Przeznaczenie 

 

Farba BECKERS VÅTRUMSGRUND przeznaczona jest do gruntowania okładzin tynkowych, tynku i w 

pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Może być stosowana również w 

pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania czystości, np. w szpitalach. Stosowana jest również 

do wstępnego gruntowania tapet z włókna szklanego. 

 

Przygotowanie podłoża 
 

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste i suche. Powierzchnie chłonne przed 

gruntowaniem i klejeniem tapet z włókna szklanego zagruntować farbą BECKERS VÅTRUMSGRUND 

rozcieńczoną pół na pół z wodą. 

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć środkiem BECKERS MÅLARTVÄTT. Błyszczące powierzchnie 

zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym. Usunąć wszystkie luźno związane elementy. 

Powierzchnie pokryte tapetą winylową: Tapety zerwać. Jeżeli się nie da     zerwać tylko te części, które 

odstają i wyrównać powierzchnie odpowiednią szpachlówką. 

Powierzchnia wodoodporna: Zagruntować farbą BECKERS VÅTRUMSGRUND rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:1. Pokryć nierozcieńczoną farbą BECKERS VÅTRUMSGRUND. Na niewyschniętą farbę nałożyć 

tapetę z włókna szklanego. Odczekać około 1 godzinę i pomalować tapetę farbą BECKERS 

VÅTRUMSGRUND. W przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko zbiegnięcia się włókna i jego rozejścia na 

łączach. Pracować w rękawicach ochronnych, ponieważ wyschniętą farbę trudno zmyć. Tapetę 

malować 2 razy farbą BECKERS VÅTRUMSTÄCK. 

 

Sposób stosowania 

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Farba schnie około 3 godzin. Kolejną 

warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3-6 godzin. Po przyklejeniu tapety z włókna szklanego 

odczekać około 1 godziny zanim nastąpi gruntowanie BECKERS VÅTRUMSGRUND. Prace malarskie 

prowadzić w temperaturze od 10°C do 25°C,przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Należy 

stosować bawełniane rękawice w celu ochrony rąk podczas prac z użyciem tapet z włókna szklanego. 

Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wpływają na wydłużenie czasu 

schnięcia. 

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda. Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość produktu z 

narzędzi. 

Kolor 

 

W tonie niebieskim. 

 

Stopień połysku 

 

Półpołysk. 
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Beckers Våtrumsgrund 

 

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu 

praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji 

opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest 

używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności 

za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do 

zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 

 

 

Wydajność teoretyczna 

 

Ok. 4-7 m2, bez rozcieńczania, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego. 

 

Opakowania 

 

1 l, 4 l i 10 l  

Wskazówki BHP i ppoż. 

 

Zawiera: karbaminian 3-jodo-2-propynylobutylowy. Może powodować wystąpienie reakcji 

alergicznej. Należy stosować bawełniane rękawice w celu ochrony rąk podczas prac z użyciem 

tapet z włókna szklanego. 

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla 

zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia 

zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do 

użytkowania. 

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji     należy je przekazać firmom 

specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki należy przekazać do 

odzysku. 

 

Transport i przechowywanie 

 

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w 

szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Uprzednio otwierane 

opakowania należy dobrze zamknąć. 

 

        Parametry techniczne 

 

Spoiwo: kopolimer lateksu  

 

 

 

Produkt posiada Atest Higieniczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


