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WWŁŁAAŚŚCCIIWWOOŚŚCCII  

 Głęboko penetruje strukturę podłoża, 

 Zmniejsza chłonność podłoża wzmacniając je jednocześnie, 

 Blokuje migrację soli z podłoża wzmacniając je jednocześnie, 

 Paroprzepuszczalny. 
 

OOPPIISS  WWYYRROOBBUU  

PREPARAT GRUNTUJĄCY COVER® PG 102 to wodorozcieńczalny grunt na bazie dyspersji polimerowej  
z dodatkiem modyfikatorów. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w głąb podłoża powodując jego 
uszczelnienie i wzmocnienie. Reguluje proces chłonności podłoża, przez co zapobiega odciąganiu 
nadmiernej ilości substancji ciekłych z wykonywanych na nim powłok farb lub zapraw tynkarskich. 
Poprawia równomierność wiązania nakładanych zapraw tynkarskich. Nie zawiera rozpuszczalników 
organicznych. 
 

ZZAASSTTOOSSOOWWAANNIIEE  

PREPARAT GRUNTUJĄCY COVER® PG 102 przeznaczony jest do gruntowania wszystkich nadmiernie 
chłonnych i osłabionych podłoży przed naniesieniem powłok malarskich, cementowych zapraw 
tynkarskich, mas szpachlowych oraz zapraw klejowych. Szczególnie zalecany jest do gruntowania 
starych podłoży mineralnych, na których może zachodzić migracja soli oraz do gruntowania podłoży 
chłonnych (wykonanych z betonu komórkowego, gazobetonu), przed nałożeniem tynku 
termoizolacyjnego PERLICOVER®. PREPARAT GRUNTUJĄCY COVER® PG 102 przeznaczony jest także  
do przygotowania podłoża przed nakładaniem FARBY WAPIENNEJ COVER® FW 241. 
 

PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIEE  PPOODDŁŁOOŻŻAA  

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być czyste, stabilne oraz pozbawione zanieczyszczeń 
mogących osłabiać przyczepność gruntu do podłoża, takich jak kurz, tłuszcz, pył, olej itp. Stare 
podłoża mineralne należy zmyć wodą pod ciśnieniem, natomiast stare powłoki malarskie oraz inne 
warstwy słabo związane z podłożem należy usunąć. Wykwity pochodzenia biologicznego należy 
usunąć za pomocą preparatu glono- i grzybobójczego.  Wykwity pochodzenia chemicznego (solne  
lub korozyjne) należy usunąć za pomocą środków przeznaczonych do ich likwidacji. Istniejące powłoki 
malarskie dobrze związane z podłożem należy przed gruntowaniem przeszlifować grubym papierem 
ściernym, a następnie zmyć wodą. 
 

MMIIEESSZZAANNIIEE  

PREPARAT GRUNTUJĄCY COVER® PG 102 produkowany jest jako gotowy do stosowania preparat.   
Nie należy łączyć go z innymi materiałami. Przed przystąpieniem do prac, preparat gruntujący 
COVER® PG 102 należy dokładnie wymieszać. 
 

SSPPOOSSÓÓBB  AAPPLLIIKKAACCJJII  

Preparat należy nanosić równomiernie na podłoże w jednej lub dwu warstwach w zależności  
od chłonności podłoża. Drugą warstwę nanosimy metodą „mokre na mokre”. Grunt można nanosić 
przy użyciu szczotki, wałka lub metodą natryskową. 
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MMAAGGAAZZYYNNOOWWAANNIIEE  II  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nienaruszonych 
opakowaniach przez 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią! 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. 
Chronić przed mrozem. 

DDAANNEE  TTEECCHHNNIICCZZNNEE  

 temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5oC do + 25oC, 

 czas schnięcia: 4-6 h  (w temperaturze 20oC i wilgotności względnej 55%), 

 wydajność: 0,1 - 0,3 litr/m2 (w zależności od chłonności podłoża), 

 gęstość:  1,00 - 1,05 kg/dm3, 
  narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.  

OOPPAAKKOOWWAANNIIEE  

Wiaderko plastikowe - 10 litrów 

BBHHPP  

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP. Należy chronić skórę  
i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą i skonsultować się z lekarzem. 
Chronić przed dziećmi! 

AATTEESSTTYY  

Deklaracja zgodności z normą PN - C 81906: 2003 
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego. 

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent 
nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i BHP. 
J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów             
z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji 
recepturowych przez nabywców i użytkowników. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym 
fakcie odbiorców. 
J. P. COVER Sp. z o.o.  zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 


