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KEMAGRUND A dyspersja polimerowa na bazie wody zawierająca żywice oraz 
domieszki.  

Do gruntowania podłoży betonowych przed aplikacją cementowych warstw 
uszczelniających. 

Do gruntowania podłoży betonowych o normalnej i zmniejszonej chłonności 
przed nakładaniem mineralnych warstw samorozlewnych. 

Do gruntowania podłoży betonowych przed układaniem okładzin kamiennych 
oraz z płytek ceramicznych. 

Przed aplikacją Kemagrund A musi być zmieszany w wodą w proporcji od 1:1 
do maksymalnie 1:3. 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

WYGLĄD – biała ciecz. 

OPAKOWANIA – 1 kg w plastikowych pojemnikach / 8 kg (8x1 kg) w karto-
nie / 576 kg (72x8 kg) na palecie 

5 kg w plastikowych pojemnikach / 640 kg (128x5 kg) na palecie 

10 kg w plastikowych pojemnikach / 600 kg (60x10 kg) na palecie 

MAGAZYNOWANIE – 12 miesięcy od daty produkcji jeżeli materiał jest 
przechowywany w nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach w suchych 
i chłodnych pomieszczeniach. Data produkcji jest wydrukowana na opako-
waniu. 

DANE TECHNICZNE: 

Baza chemiczna Dyspersja polimerowa 
 

Gęstość w temp. 230C 1,20 g/cm3 
 

Wartość pH 8-9,5 w temp. 25 0C 

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 
ZUŻYCIE – ok. 0,1-0,2 kg/m2  

PODŁOŻE – Odpowiednie podłoża do aplikacji Kemagrund A to: nasiąkliwe 

podłoża cementowe, materiały na bazie gipsów o wilgotności maksymalnie 

0,5%. Podłoża nieodpowiednie: powierzchnie wilgotne, płytki ceramiczne 

szkliwione, drewno, metal, plastik, itp.. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – Powierzchnia musi być czysta, mocna, po-
zbawiona olejów, tłuszczu, luźnych cząstek oraz kurzu. Minimalna tempera-
tura podłoża w czasie aplikacji to +5 oC. 

 
NAKŁADANIE – Kemagrund A jest dyspersją gotową do natychmiastowego 
nakładania. Przed aplikacją mas samorozlewnych Linea 830 SL, Linea 810 SL, 
Linea 841 SL – Kemagrund A należy rozcieńczyć w wodą w proporcji 1:1. 
Przed zastosowaniem Kemagrund A musi być mocno wstrząśnięty.  
 
NARZĘDZIA – Szczotka lub wałek. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI – Wodą, jeżeli materiał jeszcze nie wyschnął. 

OGRANICZENIA: 

Temp. podłoża  min. +5 oC / max. +30 oC 
Temp. powietrza  min. +5 oC / max. +30 oC 
Temp. materiału  min. +5 oC / max. +30 oC 

 

• Warunki omówione w karcie technicznej dotyczą temperatury 23 oC 
oraz wilgotności 50%. W wyższych temperaturach opisany czas może 
ulec skróceniu, natomiast w niższych temperaturach może ulec wydłu-
żeniu 

• Zabezpieczyć świeżo nałożony materiał przed przemarzaniem, desz-
czem oraz innymi warunkami atmosferycznymi. Materiał nie powinien 
być stosowany jeżeli  temperatura: powierzchni, powietrza lub posypki 
wynosi < 5 oC 

• Wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura wydłużają wysycha-
nie Kemagrund A, natomiast wysoka temperatura powoduje szybsze 
wysychanie powłoki. 
 

ZALECENIE: pozostałości niezwiązanego materiału muszą być zabezpieczone 
zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 

ŹRÓDŁO INFORMACJI: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej 
karcie produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne 
dane mogą być różne w zależności od warunków pracy. 

LOKALNE OGRANICZENIA: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie 
produktu może być inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych 
instrukcji stosowania należy uzyskać specyfikację techniczną obowiązującą 
w danym kraju. 

DOPUSZCZENIA NORMY/STANDARDY – Materiał jest testowany wg EN  
13813:2003 standard 

 

KONTROLA: 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA – Produkt drażniący. Zawiera cement. Działa 
drażniąco na oczy, skórę, drogi oddechowe.  

 
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast należy je przemyć wodą i 
skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą – przemyć ją 
wodą. Trzymać z dala od dzieci. Więcej zaleceń odnośnie magazynowania, 
stosowania oraz przygotowania do użycia jest dostępne w karcie bezpie-
czeństwa produktu, która zawiera również informacje na temat działania 
toksycznego oraz oddziaływania na środowisko. Ostrzeżenia na oryginalnych 
opakowaniach powinny być przestrzegane. 

PODSTAWA PRAWNA  

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowa-

ne są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień ich sporządzenia 

profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one 

wyłącznie charakter instrukcji przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń 

FORMATIQ w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, 

ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane 

techniczne zawarte w niniejsze karcie technicznej bazują na próbach i testach 

laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na 

sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma 

wpływu.  Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charaktery-

styki towaru, kartą techniczną w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji 

zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu 

zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami.  W przypadku niewłaściwego 

używania, transportowania przechowywania produktów, w szczególności 

niezgodnie z informacjami i zaleceniami wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzial-

ność FORMATIQ, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwo-

ściami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej, innych 

informacjach FORMATIQ, odpowiedzialność za wszelkie szkody. Prawa własno-

ści osób trzecich muszą być przestrzegane. FORMATIQ dostarczy aktualną 

kopię karty charakterystyki na żądanie Użytkownika. 

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty ważność tracą karty wcześniejsze. 

 


