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Obszary stosowania 
Rozpuszczalnikowy preparat do 
gruntowania podłoża przed nało-
żeniem powłoki z materiału Rem-
mers Acryl-Zementlack w wannach 
i pomieszczeniach zbierających 
szkodliwe płyny. 
 
Właściwości produktu 

Powoduje wzmocnienie betonu, 
tynku i jastrychu oraz poprawienie 
przyczepności nakładanej później 
powłoki Remmers Acryl-
Zementlack. 
 
Podłoże 

Podłoże należy zbadać pod kątem 
przydatności jako nośnik powłoki. 
Podłoże musi być suche, czyste, 
wolne od oleju i tłuszczu oraz wy-
starczająco nośne. Należy usunąć 
powierzchniowe zabrudzenia.  
Elementy budowli stykające się  
z gruntem należy uszczelnić od 
strony gruntu przed wnikaniem 
wilgoci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób stosowania 

Gruntowanie wykonywane jest 
pędzlem angielskim lub pędzlem 
płaskim. Preparat Remmers Acryl-
Grund musi dobrze wniknąć  
w podłoże. Należy unikać tworze-
nia kałuż. Preparat gruntujący nie 
powinien pozostawać jako błysz-
cząca warstwa na powierzchni 
betonu. 
 
Wskazówki 

Nie stosować przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu, deszczu i tempe-
raturach obiektu poniżej +5°C. 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel angielski, pędzel zwykły. 
Narzędzia należy czyścić na świe-
żo rozpuszczalnikiem V 101 (nr 
art. 0978). 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Kanistry z blachy 5 l i 10 l 
 
Zużycie: 
80-150 ml/m2 zależnie od chłonno-
ści podłoża. 
 
Składowanie:  
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu w 
miejscu chronionym przed mro-
zem, co najmniej 12 miesięcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość substancji czynnej: 20 % wag. 
Gęstość:  ok. 0,88 g/cm3 
Temperatura zapłonu: ok. 45° C 
Wygląd: bezbarwny płyn na bazie  

rozpuszczalnikowej 
Czas schnięcia: po 24 godzinach przy 20° C / 

65 % wilgotności względnej 
powietrza można nakładać po-
włokę Acryl-Zementlack.

Dane techniczne produktu

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2929 

Acryl-Grund 
(Viscacid Acryl-Grund) 

Rozpuszczalnikowy, przezroczysty środek do grunto-
wania na bazie akrylowej. 
Certyfikat: P-0105/2016 MPA-BS 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Kod produktu: MG 04 
 
Chem VOC Farb V (2004/42/EG): 
Grupa (A): h 
Stopień 2 (2010) maks. < 750 g/l 
Stopień 1 (2007): maks. < 750g/l 
Ten produkt zawiera maks. 700 g/l 
 

 


