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 RenoGrund PU Rapid 
 MS полимер - хибриден грунд  

 

 
 

Описание на продукта: 
RenoGrund PU е еднокомпонентен грунд, без разтворители, за абсорбиращи или 
неабсорбиращи повърхности, като например бетонови, циментови подови замазки или замзки на 
основа калциев сулфат. Подходящ е за направа навлагоустойчиви основи, за перманентно 
предотвратяване на влажност или капилярна влага до максимум 4,5 cm% при нанасяне в три 
слоя. По отношение на предотвратяването на капилярна влага, грундът не е подходящ за 
замазки с подови отоплителни системи и подови замазки на калциев сулфат. 
 
Области на приложение: 
- абсорбиращи повърхности; 
- при минерални повърхности, като бетон, мазилка и т. н. 
 
Удобства: 
- еднокомпонентен; 
- без разтворител; 
- без мирис; 
- силно прилепване. 
 
Технически данни: 

Цвят Червено кафяв 

Обемно тегло 1,2 ± 0,2 

Вискозитет (cp) ~4 

Пълно изсъхване след (h) 1-2 

Съвместимост със подово отопление Като грунд: съвместим 
 

 
Както бариера срещу влага (water retender): съдържание на влажност трябва да е максимум до 3 
см% за лепене на паркети върху отопляеми циментови замазки. Моля, вижте брошурите и 
следвайте допълнителните предупреждения на Асоциацията на немската строителната 
индустрия. 
Техническите данни са приблизително определени при температура от +20°С и относителна 
влажност 50%. 
 
Подготовка на основата: 
- основите трябва да са гладки, чисти, без пукнатини и достатъчно силни да поемат собствената 
си тежест; 
- трябва да бъдат взети мерки против отрицателно водно налягане, съгласно действащите 
стандарти; 
- калциево-сулфатни замазки трябва да се почистят механично предварително и старателно с 
прахосмукачка. Трябва да се следват инструкциите на производителя на замазките; 
- грундовете не правят нестандартни повърхности от типа "готов за настилка". Въпреки това, те 
се използват за получаване на оптимални резултати с крайни покрития, като се очаква да бъдат 
използвани на подходящи основи. 
 
Приложение: 
- Bostik RenoGrund PU Rapid трябва да се прилага върху основата гладко, без натрупване и 
събиране на вода на едно място; 
- прилагането трябва да се извърши с назъбена маламашка или велурен валяк. Ако се нанася с 
мистрия за оптимално грундиране или с цел попълване, след това не трябва да се използва 
валяк; 
- Bostik RenoGrund PU Rapid се нанася три пъти( в 3 слоя), когато се ползува като бариера 
срещу влага. След всеки слой се изисква известен период за съхнене, но не по-малко от 4-6 
часа; 
- полагането се прави с валяк или маламашка.. Когато се нанася с маламашка с цел запълване 
на пукнатини, не бива да се ползува валяк след това;  
- следващото полагане трябва да се извършва хоризонтално обратно на посоката на 
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предходното нанасяне. С цел да се получи нехлъзгава основа с добра адхезия за следващите 
процеси, пресния грунд се поръсва сух пясък (т.е. Bostik QS) равномерно върху 
последния(трети) все още мокър слой; 
- останалият сух пясък трябва да бъде почистен с прахосмукачка веднага след изсъхване 
минимум след 8-12 часа. Освен ако не е необходимо друго приложение, такова приложение 
(опесъчаване) може да се извърши директно в рамките на 24 часа, след предищния слой на 
Bostik RenoGrund PU Rapid. 
 
Разходна норма:  
Приблизително 0,150  кг/м² при ползуване като грунд. 
Приблизително 0,4-0,5 кг/м² при ползуване като бариера срещу влага. 
Разходната норма е теоретична и се препоръчва пробно покритие преди основното полагане. 
 
Опаковка: 
11 кг – в пластмасови кофи 
 
Съхранение:  
- опаковките трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни климатични условия.  
- трябва да се съхраняват на сухо и проветриво място върху палети, при температура между 
+10°С и + 25°С , в условия без влага; 
- отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употреба;  
- максимум 3 кофи могат да бъдат складирани една върху друга; 
- срокът на годност е максимум 6 месеца при спазването на посочените по-горе условия за 
съхранение. 
 

Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 
 
 


