
 

 

 

Arkusz Danych Technicznych
 

 

 Środek gruntujący pod tynki
 

Właściwości: 

to gotowy do użycia środek gruntujący 
wykonany na bazie żywic syntetycznych z dodatkiem 
piasku kwarcowego. Produkt występuje w kolorze białym, 
a po dodatkowym zabarwieniu wstępnie koloryzuje 
podłoże. 

Zalety: 

 wzmacnia i reguluje chłonność podłoża
 zwiększa przyczepność kolejnych warstw: tynku, 

zapraw itp. 
 wyrównuje kolorystykę podłoża, zapobiega 

pojawianiu się przebarwień i powstawaniu plam
 ułatwia nakładanie i fakturowanie 
 pozwala na pracę wewnątrz i na zewnątrz 

budynków 
 tworzy tymczasową ochronę nieotynkowanej 

elewacji przed działaniem czynników 
atmosferycznych (do 6 miesięcy) 

 zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z 
warstw podkładowych do tynku 

Przeznaczenie: 

przeznaczony jest do os
przygotowania powierzchni, przed nałożeniem kolejnych 
warstw: cienkowarstwowych tynków strukturalnych 
(mineralnych, akrylowych, mozaikowych), płytek 
ceramicznych, tradycyjnych tynków cementowych i 
cementowo wapiennych itd. Produkt z powodzeniem 
można stosować na warstwę zbrojoną w systemach 
dociepleń budynków, na beton, cegły, tynk: akrylowy, 
cementowy i cementowo wapienny, płyt kg itd.
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to gotowy do użycia środek gruntujący 
wykonany na bazie żywic syntetycznych z dodatkiem 
piasku kwarcowego. Produkt występuje w kolorze białym, 
a po dodatkowym zabarwieniu wstępnie koloryzuje 
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zwiększa przyczepność kolejnych warstw: tynku, 
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tworzy tymczasową ochronę nieotynkowanej 
elewacji przed działaniem czynników 

zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z 

przeznaczony jest do ostatecznego 
przygotowania powierzchni, przed nałożeniem kolejnych 
warstw: cienkowarstwowych tynków strukturalnych 
(mineralnych, akrylowych, mozaikowych), płytek 
ceramicznych, tradycyjnych tynków cementowych i 
cementowo wapiennych itd. Produkt z powodzeniem 
można stosować na warstwę zbrojoną w systemach 
dociepleń budynków, na beton, cegły, tynk: akrylowy, 
cementowy i cementowo wapienny, płyt kg itd.

Sposób użycia: 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże powinno być nośne, suche, pozbawione 
wszelkich elementów pogarszających przyczepność 
(kurzu, starych farb, tłuszczu, pyłu, pozostałości środków 
antyadhezyjnych, mchu, glonów, wykwitów solnych itp.). 
Na nowo wykonanych podłożach takich jak beton, tynki 
cementowe i cementowo wapienne gruntowanie można 
prowadzić po 4 tygodniach, a w przypadku warstw 
zbrojących systemu dociepleń po 3 dniach od jej 
wykonania. Gładkie powierzchnie należy zmatowić 
papierem, ubytki uzupełnić, niespójne i bardzo chłonne 
podłoża wzmocnić środkiem Primer Master.

Nanoszenie i wysychanie:

Produkt oferowany jest w formie gotowej do użycia. Nie 
należy rozrzedzać go wodą ani mieszać z innymi 
materiałami. Przed użyciem należy starannie wymieszać. 
Osadzanie się kruszywa, czy rozdzielanie składników nie 
jest wadą produktu. Primer Tynk należy nanosić
pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk. Podczas 
nakładania i wysychania należy chronić przed 
nasłonecznieniem, opadami, wiatrem i mrozem używając 
osłon ograniczających działanie tych czynników. Czas 
schnięcia ok. 24 godzin. 

Zużycie: około 0,2-0,3kg/m². 

Przechowywanie: 

W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze od +5°C do +25°C. Należy unikać wilgoci, 
mrozu i nasłonecznienia. Okres trwałości: 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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Podłoże powinno być nośne, suche, pozbawione 
pogarszających przyczepność 

(kurzu, starych farb, tłuszczu, pyłu, pozostałości środków 
antyadhezyjnych, mchu, glonów, wykwitów solnych itp.). 
Na nowo wykonanych podłożach takich jak beton, tynki 
cementowe i cementowo wapienne gruntowanie można 

4 tygodniach, a w przypadku warstw 
zbrojących systemu dociepleń po 3 dniach od jej 
wykonania. Gładkie powierzchnie należy zmatowić 
papierem, ubytki uzupełnić, niespójne i bardzo chłonne 
podłoża wzmocnić środkiem Primer Master. 

Nanoszenie i wysychanie: 

dukt oferowany jest w formie gotowej do użycia. Nie 
należy rozrzedzać go wodą ani mieszać z innymi 
materiałami. Przed użyciem należy starannie wymieszać. 
Osadzanie się kruszywa, czy rozdzielanie składników nie 
jest wadą produktu. Primer Tynk należy nanosić 
pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk. Podczas 
nakładania i wysychania należy chronić przed 
nasłonecznieniem, opadami, wiatrem i mrozem używając 
osłon ograniczających działanie tych czynników. Czas 

0,3kg/m².  

W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze od +5°C do +25°C. Należy unikać wilgoci, 
mrozu i nasłonecznienia. Okres trwałości: 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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Informacje logistyczne: 

opakowanie 
rodzaj 

opakowania 
opakowanie 

zbiorcze paleta 

1,5 kg wiaderko 4 szt. 392 szt. 

3,5 kg wiaderko 1 szt. 144 szt. 

7 kg wiaderko 1 szt. 90 szt. 

15 kg wiaderko 1 szt. 50 szt. 

 

Dystrybucja: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 
tel.: +48 (25)685-30-67 

e-mail: farkom@farkom.pl 
www.farkom.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w 
broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych 
produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany 
produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego 
stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności 
oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. 
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem 
produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP. 
 


