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BECCO grunt uniwersalny GU

Produkt
BECCO GRUNT uniwersalny GU jest wodorozcieńczalnym, bezrozpuszczalnikowym, 
akrylowym środkiem służącym do gruntowania surowych podłoży budowlanych oraz 
przygotowania starych, już wymalowanych powierzchni pod następne malowanie 
dekoracyjne. 

Zastosowanie
BECCO GRUNT uniwersalny GU jest do gruntowania mineralnych podłoży takich jak: 
beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, systemy termoizolacyjne oraz ściany gipsowane. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wnika w głąb wzmacniając oraz wyrównując chłonność 
podłoży. Poprawia przyczepność zastosowanych nawierzchniowo wyrobów budowlanych tj. 
farb, tynków, akrylowych i mineralnych, tapet, płytek ceramicznych, szpachlówek, klejów i 
mas samopoziomujących. Szczególnie jest zalecany pod farby, tynki i zaprawy klejowe 
BECCO. 

Sposób użycia
Środek gruntujący nakładać można pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Podłoże powinno być 
czyste i suche, pozbawione zatłuszczeń. Przy malowaniu świeżych, chłonnych podłoży 
dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu w stosunku 1:1. W przypadku konieczności 
gruntownego wzmocnienia i silnej impregnacji podłoża wyrób nakładać w stanie 
nierozcieńczonym. Produktu nie należy nakładać podczas deszczu i mgły. Nie stosować w 
temperaturze poniżej +5°C oraz w bardzo wysokich temperaturach przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu.

Parametry techniczne
Czas schnięcia: ok 2 godziny
Ilość warstw: 1-3 
Nanoszenie kolejnej warstwy: po 2 godzinach
Rozcieńczalnik: woda
Przechowywanie: 24 miesiące, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. +5ºC do 
35ºC. Chronić przed nasłonecznieniem i zamarznięciem.

Wydajność
Około 5-15m²/l .

Czyszczenie narzędzi
Wodą, natychmiast po użyciu.
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Opakowania
Kanistry o pojemności: 1 l, 5 l, 10 l

Bezpieczeństwo
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie kontaktu  z oczami przemyć natychmiast dużą 
ilością  czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Utylizacja
Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. 

Stan: 06/2010

Podane wyżej  informacje zostały zestawione na podstawia doświadczeń,  zebranych w praktyce i  uzyskanych w wyniku 
starannych  prób  przeprowadzonych  zgodnie  z  najlepszą  wiedzą  przez  specjalistyczne  Laboratorium  Rozwojowo  – 
Badawcze. Mają one służyć użytkownikowi jako źródło informacji i doradztwa. Jednak ze względu na różnorodność podłoży i 
rozmaitość zakresów stosowania, a także sposób wykonania, na które nie mamy wpływu, mają one charakter informacyjny i 
nie  mogą  stanowić  podstawy  do  roszczeń  prawnych.  Każdemu  użytkownikowi  radzimy  wykonanie  własnych  prób 
przydatności naszego produktu do własnych celów w znanych mu warunkach. Informacja ta traci ważność z chwilą ukazania 
się nowej.
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