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KARTA TECHNICZNA  
 
WARSTWA KONTAKTOWA 

• Na podłoża betonowe, gipsowe  

• Na beton komórkowy, ceramikę 

• Na stare powłoki malarskie 
 
ZASTOSOWANIE                                                                                                                                                                       

Przeznaczona do gruntowania ścisłych, gładkich i chłonnych podłoży, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. 

Doskonale nadaje się na podłoża z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych na budowie lub pełnych, 

prefabrykowanych stropów żelbetowych wewnątrz pomieszczeń, na podłoża silikatowe, płyty G-K, beton komórkowy. 

Pod ręczne i maszynowe tynki gipsowe, cienkowarstwowe gipsowe masy szpachlowe, przed klejeniem płyt              

gipsowo-kartonowych.  

 
WŁAŚCIWOŚCI                                                                                                                                                     
Bez rozpuszczalników z wykorzystaniem na podłoża chłonne. W pierwszych dniach wykazuje zwiększoną lepkość 

powodując lepszą przyczepność.  
 
SPOSÓBeUŻYCIA                                                                                                                                                     
Przed użyciem wymieszać i pamiętać o częstym mieszaniu podczas malowania, nie rozcieńczać!                                    

Nanosić równomiernie na podłoże pędzlem, wałkiem, szczotką lub natryskowo. W razie konieczności nałożyć drugą 

warstwę krzyżowo. Kolejne warstwy po całkowitym wyschnięciu. Całkowite wyschnięcie po ok 24 h. Temperatura 

stosowania i przechowywania +5oC do 25oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 60%. Nanosić 

preparat na podłoża trwałe i stabilne, suche, czyste, wolne od luźnych fragmentów, oczyszczone z powłok 

zmniejszających przyczepność takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, woski, resztki farb itp. Podczas gruntowania 

ściany nie mogą być przemrożone, nasłonecznione, a wykonaną powierzchnię chronić przed zbyt szybkim 

przesychaniem. Wszelkie prace z użyciem warstwy kontaktowej należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie 

do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady 

producenta. Nie należy mieszać produktu z innymi materiałami.  

 
ZUŻYCIE                                                                                                                                                                
W zależności od podłoża 0,3 – 0,4 kg/m2; 3 – 4 m2/l  

 
TERMIN PRZYDATNOŚCI - 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

 
ŚRODKIaOSTROŻNOŚCIaIaBEZPIECZEŃSTWA                                                                                                             
Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych 

środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi. Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą                     

i oczami, nie połykać! Resztek nie wylewać do kanalizacji. Składować i transportować +5oC do 25oC w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem. 

Dopuszczalna zawartość LZO: 30g/l; zawartość LZO w produkcie wynosi max.30 g/l. 
 

OPAKOWANIA  

Jednostkowe: pojemnik plastikowy – 5 kg; 12 kg 

Zbiorcze: paleta 64 szt. x 5 kg  = 320 kg; 39 szt. x 12 kg = 468 kg    

 
Sicher Bautechnik Sp. z o. o. Odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego przeznaczeniem                  
oraz zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą 
one zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej.                             
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Sicher Bautechnik Sp. z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby. 
 
www.sicher-bautechnik.com 

Sicher Bautechnik Sp. z o. o. 
97-200 Tomaszów Mazowiecki; ul. Milenijna 12/14; tel. 42 237 19 00 


