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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 
 

Gruntas „PENOSIL Premium Prime&Fix“ 
 
„PENOSIL Premium Prime&Fix“ yra bazinis gruntas-klijai sintetinio kaučiuko pagrindu, pagerinantis 
sukibimą montuojant garų ir vėjo izoliacines juostas. Purškiamas iš aerozolio flakono. Paviršinis sukibimo 
sluoksnis yra skaidrus bei greitai ir labai tvirtai sulimpa nuo pat pradžių. 

 
Naudojimo paskirtis 

Naudojant gruntą garų ir vėjo izoliacinės juostos klijavimo metu, ji greitai ir tvirtai prilimpa prie paviršiaus. 
Pagrindo gruntavimas užtikrina pastovų ir itin greitą garų ir vėjo izoliacinių juostų lipnių juostelių sulipimą 
su porėtais ir neporėtais paviršiais. Dažniausiai gruntuoti reikia betoninius paviršius bei įvairius mūro ir 
medienos paviršius. Gruntas yra tinkamas naudoti dirbant su įvairiais įprastais statybos paviršiais, 
pavyzdžiui, betono, akytojo betono, silikato, gipso, mūro, metalo, medienos, drožlių plokštės, stiklo ir 
PVC. 
Gruntas netinkamas naudoti ant EPS, XPS, putų polistirolo, bitumo arba „teflono“ paviršių. 

 

Naudojimo sąlygos 

Paviršiai, su kuriais bus dirbama, turi būti švarūs ir sausi. Jei reikia, pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, 
tepalus, vandenį, minkštas ir lakias daleles. Darbinė temperatūra yra nuo -5 °C iki +35 °C. Eksploatavimo 
metu purškiamojo flakono temperatūra turi būti mažiausiai +15 °C. 
 

Naudojimo instrukcija 

Pagrindas turi būti švarus ir nedulkėtas. Pašalinkite visas palaidas ir nereikalingas daleles mechaninėmis 
priemonėmis. Prieš naudojimą suplakite flakoną pakratydami bent 30 kartų. Purkškite gruntą plonu 
sluoksniu ant pagrindo 5–10 cm atstumu. Nugruntavę pagrindą, palaukite 15–60 sekundžių, tada 
klijuokite garų ar vėjo izoliacinę juostą ant paviršiaus. Siekiant, kad priliptų maksimaliai, naudokite slėginį 
volelį. Priklausomai nuo pagrindo savybių, gruntas visiškai išdžiūna per 20 minučių. Jei gruntas nebus 
naudojamas artimiausias 24 valandas, flakoną apverskite ir kelis kartus paspauskite ant aplikatoriaus, 
kad išvalytų likučiai. Su 500 ml galima padengti apie 100 metrų paviršiaus (5–10 cm pločio). 
 
Valymas  

Grunto likučius nedelsiant pašalinkite naudodami „White Spirit“ tirpiklį.  
 

Techniniai duomenys  

Savybės Reikšmė 

Bazinė medžiaga sintetinis kaučiukas 
Klampumas purškiamas 
Specifinė gravitacija aerozolis 0,73–0,77 
Tirpikliai chlorinti angliavandeniliai 
Sausosios medžiagos kiekis 15–20 % 

Degumas labai degus 

Atsparumas cheminėms medžiagoms 
drėgmei, praskiestoms rūgštims, 

šarmams ir aliejams 
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Spalva 
Pieno baltumo. 
 

Įpakavimas 

500 ml aerozolio flakonas, 12 vnt. dėžutėje. 

 
Saugojimo sąlygos 

Galiojimo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei saugoma drėgmei atsparioje, uždaroje 
gamintojo pakuotėje, sausoje vietoje nuo +4 iki +25 °C temperatūroje. Nelaikykite šalia atviros liepsnos 
ar aktyvaus šilumos šaltinio. 
 
Saugos reikalavimai 

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Garai 
gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
Cheminės medžiagos ir jų pakuotės turi būti šalinamos saugiai. 
Daugiau informacijos apie saugumą galima rasti gaminio saugos duomenų lape (SDL). 


