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UG Emulsja gruntująca uniwersalna 

 
Nie zawiera rozpuszczalników na bazie żywic syntetycznych  
do gruntowania siąkliwych podłoży. Do ujednolicania siąkliwości na 
całej powierzchni. Do przygotowania podłoża do kafelkowania, 
okładzin ceramicznych i szpachlowania. Do stosowania 
od wewnątrz i na zewnątrz budynków.  

 
 

Właściwości 
• gotowa do użycia, nie zawiera rozpuszczalników 
• ujednolica nierównomiernie siąkliwe podłoża  
• wzmacnia stare, zwietrzałe, ścierające się podłoża 
• chroni przed zbyt gwałtownym odbieraniem wody 

zarobowej zaprawie, wydłuża tym samym czas 
otwarcia podczas klejenia i szpachlowania 

• szybkoschnąca 
 
Zastosowanie 
• jako emulsja gruntująca do grubo –  

i drobnoporowatych  podłoży 
• do wymurowań z porowatych bloczków 

betonowych, jak również tynków wszelkiego 
rodzaju 

• do cementu wzmacnianego włóknem, i płyt 
gipsowo-kartonowych 

• do betonu, wypraw cementowych z dodatkiem 
siarczanu wapnia 

• do stosowania od wewnątrz i na zewnątrz 
 
Jakość i niezawodność 
• Spoiwo na bazie czystego akrylatu – hydrozolu 
 
Podłoże 
Podłoże musi być nośne, suche, wolne od kurzu, 
pęknięć, rys,  oraz pozostałych środków 
antyadhezyjnych takich jak olejów szalunkowych, 
wosków, wymalowań, środków polerskich etc. 
W razie konieczności podłoże oszlifować. 
 
Użycie 
Emulsję gruntującą uniwersalną UG nanosić obficie 
nierozcieńczoną za pomocą szczotki malarskiej 
z długim włosiem  lub rolką malarską  lub za pomocą 
pistoletu natryskowego typu airless. W przypadku 
bardzo siąkliwych podłoży w celu wzmocnienia 
powierzchni położyć drugą warstwę, ale dopiero, gdy 
pierwsza warstwa  dobrze wchłonie w podłoże 
(świeże na świeże). Emulsja gruntująca musi 
całkowicie wchłonąć się w podłoże i nie może 
wyschnąć na połysk. Emulsja po wyschnięciu ma dać 
efekt matowy. 
 
Temperatura stosowania 
W trakcie stosowania oraz całkowitego czasu 
schnięcia temperatura dla powietrza i podłoża nie 
może być niższa niż + 5 ° C.  
 

Zużycie 
W zależności od właściwości podłoża, temperatury oraz 
wilgotności względnej. 
 
Czyszczenie narzędzi 
Natychmiast po użyciu przemyć w czystej wodzie. 
 
Magazynowanie 
W pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem 
w oryginalnym opakowaniu. 
 
Dostawa 
Pojemniki 5 kg i 10 kg 
 
Informacje dodatkowe 
Znakowanie zgdonie z niemieckimi przepisami o 
stosowaniu materiałów niebezpiecznych GefStoffV/ EG:  
Transport: nie jest materiałem niebezpiecznym Klasa 
zanieczyszczenia wód gruntowych: 1 (klasa 
wewnętrzna) 
 
Usuwanie odpadów 
Według klucza odpadów nr 08 01 03 (dla starych 
lakierów i farb na bazie wody). Tylko dobrze umyte 
pojemniki można oddawać do recyklingu.  Resztki 
materiału wysuszone  można zdeponować zgodnie 
z kodem odpadu nr 08 01 05 (wyschnięte farby i lakiery) 
lub zgodnie z lokalnymi przepisami. Zapoznać się 
z lokalnymi przepisami odnośnie deponowania 
odpadów.  
 
Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych 
prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się 
one  jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego 
też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób 
zastosowań.  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian 
technicznych w ramach rozwoju produktu. 
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Dane teczniczne  

 
Spoiwo:   czysty akrylat - hydrozol 
Ciężar właściwy:   ok. 1,05 do 1,10 kg/l 
Kolor: jasnopomarańczowy 
Temperatura użycia: > + 5 ° C  (dla powietrza i 

podłoża) 
Zużycie:   zależności od stopnia 

siąkliwości podłoża 
oraz faktury powierzchni 
ok. 0,25 kg/m2 

Magazynowanie:   w chłodnym miejscu 
zabezpieczonym przed 
mrozem 

Opakowanie:   pojemnik 5 l 
pojemnik  10 l 

Stan: marzec 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szersze informacje można uzyskać: 
 
 
quick-mix sp. z o.o. 
ul. Brzegowa 73 
57-100 Strzelin      
 
tel. 071/ 392 72 20, 15 
fax. 071/ 392 72 23, 24 
e-mail: info@quick-mix.pl 
www.quick-mix.pl 
 
 
 
 

   
 

 

quick-mix sp. z o.o., ul. Brzegowa, 73, 57-100 Strzelin, tel. 071/ 392 72 10, 392 72 23, www.quick-mix.pl, info@quick-mix.pl 
doradcy techniczni quick-mix:  woj. Lubuskie, Wielkopolskie – tel. 601 927 273; woj. Lubuskie, Wielkopolskie - tel. 609 666 776; woj. Zachodnio-Pomorskie - tel. 601 864 635;
woj. Pomorskie, Warmińsko-mazurskie - tel. 609 446 009; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 603 393 918; woj. Podlaskie, Mazowieckie -  tel. 605 208 628, woj. Kujawsko-pomorskie -
tel. 601 880 118, woj. Łódzkie - tel. 693 403 790 woj. Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie - tel. 609 446 088 woj. Śląskie, Małopolskie - tel. 603 769 966; woj. Dolnośląskie -
tel. 601 864 637; woj. tel. Opolskie- 609 757 353 


