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PPG Deco Polska Sp. z o.o. 
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław 
tel. (071) 78 – 80 – 700 serwis.klienta@ppg.com 
 
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11 
www.profesjonalnefarby.pl 

 
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. 
 

KARTA TECHNICZNA 
PRODUKTU 

 

Zakres stosowania Akrylak 3000 Grunt kwarcowy to preparat o zastosowaniu wewnętrznym  
i zewnętrznym. Służy do zwiększenia przyczepności oraz wyrównania 
chłonności na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych tj. powierzchnie 
betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki cementowe 
 i cementowo-wapienne. Polecany jest jako podkład pod masy szpachlowe, 
farby zewnętrzne i wewnętrzne marki Dekoral Professional oraz do użycia  
w systemie z lakierami Akrylak 3000. 

 

Główne zalety produktu - paroprzepuszczalny, "oddychający" 

- doskonała przyczepność do różnych podłoży mineralnych 

- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych 

- wzmacnia powierzchnie i reguluje chłonność 

- ekologiczny 

 
Kolor    nie dotyczy 
 
Wygląd powłoki  tworzy bezbarwną powłokę 
  
Parametry techniczne   

Kryterium Norma/Wytyczne Wartość 

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. 
[mPas] 

PN-ISO 2555 n.d. 

Gęstość 20±0,5 °C, min. [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,00 - 1,15 

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

PN-C-81519 2 h 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] - 
 

po 2 h 

Odczyn pH PN-C-04963 7,0÷7,5 

 

 

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/h): 30 g/l. 

Produkt ten zawiera maks. 20 g/l VOC 

 

Data ważności   24 miesiące od daty produkcji 
 

nr 2/03/2013/DP 
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KARTA TECHNICZNA 
PRODUKTU 

Metoda malowania  pędzel, wałek 
 
Rekomendowane narzędzia Wałek Microfibre, Wałek Microstar (wewnątrz pomieszczeń)  
    Polyamide z podkładką piankową, Polyacrylic z podkładką piankową (na zewnątrz 

pomieszczeń) marki DEKORAL GOLD 
 
Wydajność   Do 10 m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża. 
 
Rekomendowana ilość warstw 1-2 
 
Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być czyste, wolne od zabrudzeń i zatłuszczeń oraz innych 

substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku podłoży niestabilnych 
silnie chłonnych i kredujących należy je wcześniej wzmocnić preparatem Akrylit 
3000 Grunt Koncentrat lub Bloker 
Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie do odsłonięcia 
nośnego podłoża. Dobrze związane powłoki farb akrylowych nie wymagają 
usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną 
lub wyrównującą. 
Świeże, niewysezonowane powierzchnie tynków mineralnych powinny być 
utwardzone oraz suche dotykowo o wilgotności podłoża od 2-4%. 
W przypadku renowacji dobrze związanych z podłożem farb olejnych lub 
ftalowych, należy je przeszlifować (zmatowić) papierem ściernym 150-180 i 
odpylić przed aplikacją produktu. 

 
Malowanie Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj poprzez wytrząsanie. 
 Grunt należy nanosić w postaci nierozcieńczonej wałkiem lub pędzlem. 
 Po zagruntowaniu podłoże powinno być jednolicie matowe. W przypadku 

znacznej różnicy połysku zaleca się dwukrotne gruntowanie, w celu osiągnięcia 
równomiernej powłoki. 

 Zalecana ilość warstw: 1-2. Drugą warstwę można nakładać po upływie min. 2 h, 
a w przypadku podłoży nienasiąkliwych min. 4 h. Przy silnie chłonących 
powierzchniach oraz niewysezonowanych tynkach mineralnych wyrób należy 
nanosić w 2 warstwach.  

 Maluj w temperaturze +5°C do +25° C i wilgotności poniżej 80%. Niższa 
temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania 
powłoki. Przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i 
niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) 
możliwe jest wystąpienie smug. 

 Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. 
 W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed 

użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt 
wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C 
w chłodnym i suchym pomieszczeniu. 
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KARTA TECHNICZNA 
PRODUKTU 

PKWiU    20.30.11.0 

Normy i Atesty   Pozsiada Atest PZH 

Spełnia wymagania normy PN-C-81906 

Zalecenia BHP i P. Poż  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na 
stronie www.dekoralprofessional.pl 

Opakowania   5 L 


