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BECCO farba gruntująca GT

Produkt
BECCO farba gruntująca GT jest podkładową farbą gruntującą na bazie dyspersji
styrenowo-akrylowej, wypełniaczy mineralnych, pigmentów oraz środków konserwujących,
modyfikujących i wody.
Produkt zgodny z PN-C 81906 II.
Przeznaczenie i właściwości
Farba gruntująca BECCO GT można stosować:
• wewnątrz i na zewnątrz budynków,
• w celu wyrównania chłonności podłoża, zwiększeniu przyczepności oraz oddzielenia
warstwy tynkarskiej od podłoża,
• do gruntowania podłoży przed nakładaniem wszystkich rodzajów tynków szlachetnych
na bazie spoiw mineralnych i akrylowych BECCO,
• na wszystkie podłoża mineralne, jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne,
beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, promonta i innych.
Wchodzi w skład systemu ociepleń BECCO.
Obróbka
Przed nanoszeniem na podłoże farbę gruntującą BECCO GT należy wymieszać do
uzyskania jednolitej konsystencji w celu uniknięcia rozwarstwienia. Aplikacje wykonywać przy
pomocy pędzla lub szczotki malarskiej. Kolejny etap robót można rozpocząć po wyschnięciu
BECCO GT po około 3-6 godzinach i uzyskaniu odporności na zmywanie (w zależności od
panujących warunków atmosferycznych). Temperatura otoczenia podczas aplikacji i
wysychania farby powinna zawierać się w przedziale od +5 do +30ºC. Temperatura
optymalna to 20ºC. Niedopuszczalne jest, aby w czasie wysychania BECCO GT nastąpił
spadek lub wzrost temperatury powyżej (poniżej) podawanej przez producenta.
Podkład przygotowany przy użyciu farby gruntującej BECCO GT powinien charakteryzować
się odpowiednią szorstkością i być suchy. W razie wątpliwości należy odłożyć wykonywanie
kolejnych etapów roboczych do momentu uzyskania przez podłoże wymaganych parametrów
lub powtórzyć nakładanie jeszcze raz. Niedotrzymanie takiego reżimu może spowodować
niedostateczne odizolowanie warstwy tynkarskiej od podłoża, co może ją nieodwracalnie
uszkodzić. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć ja do
zaniku charakterystycznego zapachu.
Uwaga
Podczas nakładania farby gruntującej BECCO GT należy chronić ją przed nadmiernym
nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu.
Podczas prac należy przestrzegać ogólnych reguł sztuki budowlanej.
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Podłoże
Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od kurzu, nie przemarznięte i pozbawione
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Stare powłoki
malarskie i kurz muszą zostać usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe zagruntować
BECCO gruntem uniwersalnym GU.
W przypadku podłoży silnie pylących należy je zagruntować BECCO gruntem uniwersalnym
GU.
Zużycie
0,30 – 0,45 kg/m²
Dostawa
Farba gruntująca BECCO GT dostarczana jest w postaci gotowej do użycia (nie dotyczy
barwienia). Jakakolwiek ingerencja w jej skład jakościowy i ilościowy powoduje wyłączenie
odpowiedzialności producenta za efekt finalny z jego zastosowaniem. Nie rozcieńczać wodą,
która powoduje zmianę właściwości roboczych.
Czas składowania: 9 miesięcy w zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5 do +30ºC .
Nadzór
Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych zaprawa jest kontrolowana przez laboratorium firmy
zgodnie z PN.
Wskazówki
Chronić skórę i oczy. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z
oczami dodatkowo zgłosić się do lekarza.

Stan: 02/2010
Podane wyżej informacje zostały zestawione na podstawia doświadczeń, zebranych w praktyce i uzyskanych w wyniku
starannych prób przeprowadzonych zgodnie z najlepszą wiedzą przez specjalistyczne Laboratorium Rozwojowo –
Badawcze. Mają one służyć użytkownikowi jako źródło informacji i doradztwa. Jednak ze względu na różnorodność podłoży i
rozmaitość zakresów stosowania, a także sposób wykonania, na które nie mamy wpływu, mają one charakter informacyjny i
nie mogą stanowić podstawy do roszczeń prawnych. Każdemu użytkownikowi radzimy wykonanie własnych prób
przydatności naszego produktu do własnych celów w znanych mu warunkach. Informacja ta traci ważność z chwilą ukazania
się nowej.
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