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KBM Sp. z o.o. 

97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31 a 

tel: (44) 633 61 56, fax: (44) 633 79 42 

chemia@kmb.com.pl 

 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 

 

PRODUKT:              WALLFIX PRIMER SEALER  
 

 

 

 

ŚRODEK GRUNTUJĄCY NA BAZIE DYSPERSJI POLIOCTANUWINYLU I 

ŚRODKÓW MODYFIKUJĄCYCH  
 

W 

ZASTOSOWANIE :   

Do gruntowania powierzchni o zmniejszonej chłonności tj. szkło, PVC, metal. 

Stosowany na wszystkich powierzchniach budowlanych, stabilizuje proces chłonności podłoża, zwiększa 

przyczepność powłok klejowych lub malarskich.  Rekomendowany przed klejeniem tapet ciężkich klejami 

WALLFIX CONTRACT. 

Charakteryzuje się dużą siłą przyczepności, wysoką wydajnością oraz odpornością na działanie wilgoci. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:  

• Postać: pasta   

• Kolor: mleczno - biała 

• Zapach: charakterystyczny  

• Wartość pH: 6,0 +/- 0,5 w temp.  (20 ° C)  

• Lepkość:  13 000 +/- 500 mPas  

• bardzo dobra przyczepność początkowa (duża siła adhezji) 

• łatwy w użyciu 

• możliwość nanoszenia wałkiem i pędzlem malarskim 

• Gęstość:  1,1 +/- 0,05  g/cm3 

 
 



 

 
  

2 
 

PRZYGOTOWANIE  I SPOSÓB UŻYCIA   

 
Grunt rozcieńczyć w stosunku 1:3 – powierzchnie typowe  chłonne (świeże tynki, płyty karton gips, cegła). 

W  stosunku 1:1 do powierzchni o bardzo niskim stopniu absorpcji (szkło, metal, plastik) 

 Grunt nakładać na powierzchnię równomierną warstwę za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Po 

wyschnięciu pozostawia matową powierzchnię. 

 

OPAKOWANIE:   

 

• 2,5 kg – szczelnie zamknięte wiaderka  

 

WYDAJNOŚĆ: 

• do 48 m2 z 1litra 

 

PRZECHOWYWANIE:   

 

w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze +5 do +35 o C, nie dopuścić do przemarzania. 

 

 

TERMIN PRZYDATNOŚCI:  

 

rok od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu jednostkowym. 
 

 

ZALECENIA: 

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób wykonania robót, ale nie może 

zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji 

prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W 

przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. 

SKŁADOWANIE 

Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń.  

Produkt powinien być stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy. 

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. 

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa 

stosowania jest obowiązkiem użytkownika. 
 


