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Quarzgrund Puslapis 1 iš 3 

Adhezinis gruntas  

Düfa Quarzgrund 
Vidaus ir išorės darbams 
         
 

    
 

Savybės: Pagerinantis sukibimą gruntas, skirtas vidaus ir išorės darbams. Jo sudėtyje 
yra kvarcinio smėlio, kuris, prieš padengiant paviršių dispersiniu ar struktūriniu 
mišiniu, formuoja adhezinį sluoksnį. Atsparus atmosferos poveikiui, netrukdo 
difuzijai, gera adhezija, lengvai naudojamas. 

Naudojimo sritis: 

 

Tankis/specifinis svoris: 

Rišiklio pagrindas: 

Naudoti baltos spalvos arba pasirinkti grunto atspalvį, atitinkantį galutinę 
paviršiaus spalvą. Paviršius turi būti švarus, sausas ir stabilus tinkas, betonas 
arba armuojantis apšiltinimo sistemos sluoksnis. 

Apie 1,50 g/cm3 

Polimerinė dispersija  

Pigmentai: Titano dioksidas 

Dažų sudėtis: Vanduo, akrilo dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas, kvarcinis smėlis, 
konservantai bei tiksliniai priedai 

Spalva: Balta 

Blizgesys: Labai matinis 

Struktūra: Smulkiai grūdėta 

Paviršiaus padengimas: 

 

Siekiant optimalaus sukibimo su pagrindu, naudojamas šepetėlis, volelis arba 
purkštuvas. Prieš tepdami kitą sluoksnį leiskite gruntui gerai išdžiūti (nedirbti 
tiesioginiuose saulės spinduliuose). 

Sąnaudos: 

 

 
Apie 250-300 g/cm³ 
Tai orientacinės reikšmės, už kurias gamintojas neatsako, nes kiekvienas 
paviršius turi tik jam būdingas savybes, kurios ir nuliama sąnaudas. Norint 
tiksliai apskaičiuoti sąnaudas, reikia atlikti bandomąjį dengimą objekte. 
 

Darbo sąlygos: Negalima dirbti, jei pagrindo ir oro temperatūra žemesnė kaip + 5 °C.  
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Džiūvimo laikas  

(20 °C/65 % santykinė 

oro drėgmė): 

Normaliomis oro sąlygomis gruntas išdžiūsta per 4 val.Džiūvimo laikas 
priklauso nuo temperatūros ir santykinės oro drėgmės.Dulkės nelimpa 
maždaug po 1 val. Džiūvimo metu saugoti paviršių nuo lietaus ir šalčio. 

Spalvinimas: Atspalvį galima suteikti dažikliais Düfa Vollton- und Abtonfarbe D230. Galima 
spalvinti spalvinimo įrenginiu. 

Skiedimas: Vandeniu max 5-10 %.Stipriai geriančius paviršius pvz.kaip gipsinis tinkas 2:1 

Įrankių valymas : Nuplauti vandeniu iš karto po panaudojimo 

Įpakavimas : 15 kg., 7,5 kg.. 

Sandėliavimas : 

 

Sausai, vėsiai, tačiau saugoti nuo šalčio. Pradėtus naudoti indus reikia gerai 
uždaryti ir kuo greičiau sunaudoti. 

Pavojingumo žymėjimas: Nėra 

LOJ kiekis: ES nustatytos ribinės vertės šiam produktui (kat. A/h): 30 g/l (2010).Šiame 
produkte yra ne daugiau kaip 30 g/l lakiųjų organinių junginių. 

 

Pagrindas ir sluoksnių eiliškumas: Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas, be vaško, silikono dėmių ir 
dulkių. 

Pagrindo paruošimas: 
Nauji paviršiai : Pašalinkite nešvarumus ir nuvalykite paviršius. Aglomeruotą plėvelę, jeigu ji yra, pašalinkite. 
Seni paviršiai :Paviršius reikia kruopščiai nuvalyti sausu būdu (mechaniškai arba garų srove).  
Jeigu paviršiai pažeisti grybo ar dumblių, reikia atlikti specialų pagrindo valymą bei paviršius papildomai 
apdoroti dumblius naikinančia priemonę. Įtrūkusiam pagrindui mes rekomenduojame specialias dengimo 
sistemas. Neprikibusias dažų daleles bei nesilaikančius senus dažus ir dangas pašalinkite ir paviršių 
nuvalykite papildomai (mechaniniu būdu  arba tinkama chemine priemone dažams nuimti). 
 

Pagrindas Paruošimas   Gruntavimas 

Naujas tinkas (PG II + III) 
Pagal tinkavimo technikos 
reikalavimus, leisti tinkui 
pakankamai sukietėti.  

Ž.r. »Pagrindo paruošimas«  Jeigu reikia, Düfa giluminiu 
gruntu Düfa Tiefgrund  LF D314 

Senias tinkas (PG II + III) Naujai tinkuotus paviršius, kai jie pa-
kankamai gerai išdžius, reikia tinkamai 
fluatuoti (apdoroti silicio fluorido tirpalu) 
ir po to nuplauti 

 Düfa giluminiu gruntu Düfa 
Tiefgrund  LF D314 

Gipso konstrukcijų plokštės, 
gipso konstrukciniai 
elementai, gipso kartono 
plokštės, gipso ir PGIV 
grupės tinkai. 

   Jeigu ant tinko yra aglomeruota 
plėvelė ir glaisto užtvaros, jas 
nušlifuokite.  

 Düfa giluminiu gruntu Düfa 
Tiefgrund  LF D314 

Naujas sunkusis betonas Užtiškusį tepalą, riebalus ir vašką 
pašalinkite fluatuoujančiu, putojančiu 
valikliu ar garų srove. 

 Jei gu reikia:Düfa giluminiu 
gruntu Düfa Tiefgrund  LF D314 
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Senas sunkusis betonas Nedidelius defektus ir įdubimus 
užtaisykite  armuojančiu glaistu 
Armierungsspachtel. 

 Düfa giluminiu gruntu Düfa 
Tiefgrund  LF D314 

Dujų (porėtas) betonas Ž.r. »Pagrindo paruošimas«  Düfa giluminiu gruntu Düfa 
Tiefgrund  LF D314 

Asbestcemenčio plokštės Ž.r. »Pagrindo paruošimas«  Düfa giluminiu gruntu Düfa 
Tiefgrund  LF D314  

Plytų mūras Nuvalyti ir nušluostyti dulkes.  Düfa giluminiu gruntu Düfa 
Tiefgrund  LF D314 

Kalkakmenio (silikatinių plytų 
) mūras 

Naujas mūras turi džiūti ne mažiau 
kaip 3 mėnesius. Siūlės turi būti 
nepriekaištingos 

 Düfa giluminiu gruntu Düfa 
Tiefgrund  LF D314 

Medžio drožlių, kieto plaušo, 
presuotos ir pertvarų 
plokštės. 

Atitinkamai paruoškite pakeistas 
plokštes. 

 Düfa universaliu gruntu 

Seni, gerai besilaikantys lako 
ir dispersinių dažų sluoksniai 

Blizgančius paviršius pašiurkštinkite 
arba nuėsdinkite šarmais. 

 Düfa giluminiu gruntu Tiefgrund 
L (reikia gruntuoti tik tuo atveju, 
jeigu dispersiniai dažai stipriai 
sugeria). 

Seni kalkinių ir mineralinių 
dažų  (bei dangų) sluoksniai. 

Pilnai pašalinti mechaniniu būdu ir 
nuvalyti dulkes nuo paviršiaus. 

 Düfa giluminiu gruntu Tiefgrund  
L 

Klijų dažų sluoksniai .         Gerai nuplaukite.            Žr. Atitinkamą pagrindą. 

Tapetai Pašalinkite, kad neliktų likučių; skyles 
užtaisykite užpildu arba sienų glaistu. 

 Žr. Atitinkamą pagrindą. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pateiktoje informacijoje panaudotos naujausios žinios apie dažymo techniką. Kadangi produktą naudojant pagal konkrečią paskirtį ir juo 
dažant įvairius paviršius reikia tinkamai parinkti dažomų sluoksnių eilės tvarką bei dažymo metodą, o tokio parinkimo mes įtakoti 
negalime, todėl šioje techninėje informacijoje nurodyti duomenys negali būti pagrindas juridinėms pretenzijoms. 
Ši techninė atmintinė anuliupja ankstesnes šio produkto technines atmintines. 
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