
 
FIBERGUM PRIMER 

GRUNTAS PRIEŠ HIDROIZOLIACIJĄ 
 
 
NAUDOJIMO SRITIS 
Sukibimą gerinantis gruntas vandens pagrindu, skirtas betono ir tinkuotiems paviršiams 
prieš dengiant Kiilto hidroizoliaciją vidaus patalpose. Tinka akytiems ir  tankiems 
paviršiams.  
 
SAVYBĖS 
*   Atitinka M1 keliamus reikalavimus pagal medžiagų emisiją į vidaus patalpas (Suomija). 
*   Greitai džiūna (1-2 valandos, priklausomai nuo aplinkos sąlygų). 
*   Cemento šarmingumas nekenkia grunto efektyvumui. 
*   Netinka kaip priedas glaistams ir išlyginamiesiems mišiniams. 
 
TECHINIAI DUOMENYS 
Santykinis svoris   1,0 kg/l 
Degumas    nedegus 
Atsparumas šalčiui   užšąla (skystame pavidale) 
Žemiausia darbinė temperatūra                + 10°С 
 
IŠEIGA 
Neįgeriantiems paviršiams. Neatskiestas. Apie 8 m²/l. 
Sugeriantys paviršiai. Skiestas su vandeniu  santykiu (1:1) apie 16 m²/l iš darbinio 
skiedinio). 
 
ĮPAKAVIMAS 
1 l , 3 l ir 10 l.  
 
DARBO INSTRUMENTAI 
Fetro mentelė, šepetėlis ar teptukas. 
 
EKSPLOATACINĖ IR  
EKOLOGINĖ SAUGA 
Vengti bereikalingo odos kontakto su šviežiu produktu.   
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, riebalus, klijų liekanas. Jei reikia, paviršiai 
nupoliruojami mechaniniu būdu. Neatskiestas Fibergum Primer dengiamas plonu tolygiu 
sluoksniu  fetro mentele, teptuku ar šepetėliu. Prieš dengiant ant stipriai sugeriančių 
paviršių, tokių kaip tinkuoti paviršiai, gruntą galima atskiesti vandeniu (1 dalis Fibergum 
Primer / 1 dalis vandens).  Prieš dengiant hidroizoliaciją, gruntas turi būti išdžiūvęs (1-2 



valandos, priklausomai nuo aplinkos sąlygų). Prieš pradedant darbus perskaitykite Kiilto 
hidroizoliacinės mastikos aprašymą. 
 
 
Įvairių paviršių gruntavimo instrukcija prieš hidroizoliaciją: 
 
Pagrindas                                Gruntas 
 
Grindų lyginamasis  Fibergum Primer 
glaistas ar betonas                    praskeistas su vandeniu santykiu (1:1) 
 
PVC danga                               Fibergum Primer      
(užkelta ant sienos)                  neatskiestas  
 
Senos plytelės                          Kiilto Super W plytelių klijai + Fibergum Primer 
                                                 praskeistas su vandeniu santykiu (1:1) 
 
Gipso kartono ir kitos    Fibergum Primer 
Plokštės            neatskiestas 
 
Grubus betonas arba                Kiilto glaistai cemento pagrindu   
plytos                                        Sienoms:   Kestonit SK, TT, TM 
                                                 Grindims: Kestonit Finish, Level, Optio, Termo. 
  
SAUGOJIMAS                      
Saugoti pilnai uždarytą, orginaliame įpakavime, ne žemiau nei +1 ºC temperatūroje, 12 
mėn. Po ilgo sandėliavimo sumaišyti prieš naudojant.  
 
SAUGOTI NUO ŠALČIO.  LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. 
 
Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes 
negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime 
prisiimti atsakomybės. 
 


