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Zakres stosowania:  

Farba przeznaczona do pierwszego malowania przedmiotów z drewna, materiaów drewnopochodnych oraz tynków 
uprzednio zapokostowanych. Stosuje się również do malowania wyrobów stalowych uprzednio zagruntowanych 
farbami przeciwrdzewnymi. 

Główne cechy: 

 Wysoka wydajność 

 Doskonała przyczepność do podłoża 

 Perfekcyjne krycie 

 Wyrównanie chłonności podłoża 

 Zmiejszenie zużycia emalii 

 Ułatwia malowanie emalią 

 Łagodny zapach 

Kolor Biały  

Wygląd powłoki gładka 

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 820 ÷ 1040 

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] 1,70 

Ilość warstw 1-2 

Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h] 6 h 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] Po 6 

Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 

Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold 
pędzel płaski 6550, wałek Felt, wałek 

Extra Felt, wałek Nylon 

Rozcieńczalnik 

 

do wyrobów ftalowych ogólnego 

stosowania 

Wydajność przy jednej warstwie do 12 m2/l  

  

  

  

GRUNTOMAL 
grunt do drewna, zmniejsza zużycie emalii  
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Sposób użycia 
 
1. Przygotowanie podłoża 

 Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, spójna. 

 Podłoże w zależności od rodzaju odpowiednio zagruntuj: 
- stalowe – Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral, 
- drewniane - Pokostem Lnianym marki Drewnochron lub Drewnochronem Impregnatem Grunt R, 
- lamperie – Akrogruntem 3000 marki Dekoral Professional 
 

2. Malowanie 

 Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszaj. 

 W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania w ilości max 
2% obj. 

 Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikem.                                                                            
 W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku 

charakterystycznego zapachu. 
 

Dodatkowe informacje 

 Temperatura podczas malowania i wysychania powinna wynosi co najmniej +50C. Niska temperatura, 
zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. 

 Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego 
stosowania. 

 Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła  
w pomieszczeniach zamkniętych. 

 

Wskazówki BHP i PPOŻ 

 Produkt łatwopalny. 

 Chroni przed dziećmi. 

 Nie wprowadza do kanalizacji. 

 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. 

 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

 Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia. 

 W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku 
specyficznego zapachu. 

 Stosowa się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

 Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 
 

Norma: ZN-SKDP-029 
Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH 
PKWiU: 24.30.12-29.00 
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji 
Limit zawarto ci LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FR): 450g/l (2007)/350g/l (2010). Produkt zawiera 
max. 350 g/l. 
Opakowanie handlowe 0,9L, 5L, 10L 

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na 
dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji 
pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o 

  


