
IQ Grunt MITT
Ґрунтовка універсальна для поглинаючих основ  
(піно- та газобетон, силікатна цегла, цементні та гіпсові штукатурки)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка Vamiut IQ Grunt MITT призначена для обробки поверхонь з газо- та пі-
нобетону, керамічної та силікатної цегли, керамзито- та шлакоблоків, гіпсових та 
цементних штукатурок, бетонної, цементної і гіпсової стяжки. Ефективно вирівнює 
поглинаючу здатність основи, сприяє рівномірному схоплюванню розчину гіпсових і 
цементних сумішей. Використовується в середині та зовні приміщень..

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. 
Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням 
ґрунтовки основу слід очистити від пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, 
масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі нерівні та 
слабкі ділянки основи необхідно видалити.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ґрунтовку Vamiut IQ Grunt MITT перед використанням необхідно розбавити чистою 
демінералізованою або дистильованою водою.

Рекомендоване співвідношення «концентрат : вода», залежно від основи:

піно- та газобетон 1:5

силікатна цегла 1:4

керамічна цегла, цементна штукатурка, гіпсова штукатурка, гіпсокартонний лист (ГКЛ), 
гіпсоволокнистий лист (ГВЛ), цементна стяжка, гіпсова стяжка

1:3

Розчин ґрунтовки Vamiut IQ Grunt MITT необхідно наносити пензлем, валиком або 
щіткою. Залежно від стану поверхні ґрунтовка може наноситися в один або два 
шари. При нанесенні ґрунтовки в два шари для першого шару може застосовуватися 
ґрунтовка більш низької концентрації. 

Інструменти слід відразу ж після застосування промити водою.
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ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості повітря до 80%. Всі ви-
кладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20°С і відносній воло-
гості повітря 60%. В інших умовах час висихання продукту може змінитися.

Крім вищевикладеної інформації про застосування продукту, при роботі з ним слід керуватися діючими норма-
тивними документами. Використання продукту не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладе-
них в даному технічному описі. У разі використання за інших умов необхідно самостійно провести випробування 
або звернутися за порадою до виробника. 

При роботі користуватися засобами захисту. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити великою 
кількістю води та звернутись до лікаря. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°C до +25°C – 12 місяців від 
дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберігати від заморожування.

УПАКОВКА

Ґрунтовка Vamiut IQ Grunt MITT фасується в пластикові відра по 10л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Склад дисперсія на основі синтетичних смол

Густина 1,01 ± 0,01 г / мл 

Температура основи від +5°C до +35°С

Час висихання від 4 до 6 годин 

Витрата від 0,05 л/м2 (врахований лише концентрат, без води)

*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї 
причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил 
транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе 
відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, 
не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.


