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GTA Akrylowy grunt tynkarski 
 
Akrylowy grunt tynkarski, stosowany pod cienkowarstwowe tynki 
strukturalne akrylowe i siloksanowe. Poprawiający przyczepność 
i wyrównujący chłonność podłoża przed nałożeniem kolejnych 
powłok. Mrozoodporny, stosowany do wnętrz i na zewnątrz.  
 
 
 
 

Właściwości 
• jest produktem gotowym, wydajnym i łatwym w 

użyciu, 
• wyrównuje chłonność zagruntowanej powierzchni,   

ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także 
zwiększa przyczepność tynku z podłożem, 

• ogranicza możliwość powstawania przebarwień na 
powierzchni tynku cienkowarstwowego, tworzących 
się w wyniku niewłaściwego przygotowania 
podłoża lub jego właściwości. 
 

 
Zastosowanie 
• pod tynki i farby akrylowe i siloksanowe, 
• do gruntowania podłoży celem utworzenia warstwy 

sczepnej przed nałożeniem warstwy farb 
fasadowych oraz tynków strukturalnych quick-mix,  

• jest uniwersalnym środkiem gruntującym na 
wszystkie rodzaje podłoży. 

 
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 

Akrylowy grunt tynkarski GTA jest gotowy do użycia. 
Nie wolno go rozcieńczać, zagęszczać i mieszać z 
innymi produktami. Po otwarciu wiaderka zawartość 
należy dokładnie wymieszać do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. 
Grunt tynkarski GTA należy równomiernie 
rozprowadzić na przygotowane podłoże  przy użyciu 
pędzla, wałka malarskiego lub urządzeń 
natryskowych. Nie należy aplikować masy 
podkładowej przy temperaturach poniżej +5 °C. Po 
upływie ok. 5-6 godzin od chwili nałożenia masy 
gruntującej można przystąpić do tynkowania 
powierzchni. Przed nałożeniem tynku szlachetnego 
masa podkładowa musi być całkowicie sucha  
i odporna na zmywanie. 

 
Zużycie 
W zależności od struktury i nasiąkliwości podłoża,  
ok. 0,2-0,3 kg/m2. 
 
Czyszczenie narzędzi 
Pędzel lub wałek malarski. Narzędzia czyścić i umyć 
wodą, bezpośrednio po ich użyciu. 
 
Magazynowanie 
Należy przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych wiaderkach, w temperaturze dodatniej, 
najlepiej na paletach. Chronić przed przegrzaniem. Nie 
pozostawiać otwartych i napoczętych pojemników. 
Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji. 
 
Forma dostawy 
wiadro 15 kg. 
 
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:   dyspersja wodna żywic 

sztucznych 
Ciężar właściwy:   ok. 1,51 do 1,67 kg/dm3

Kolor: biały 
Temperatura użycia: od + 5 °C do + 25 °C (dla 

powietrza i podłoża) 
Zużycie:   średnie zużycie wynosi 

około 0,2-0,3 kg na 1 m2. 
Magazynowanie:   przechowywać w 

szczelnie zamkniętych 
wiaderkach, w 
temperaturze dodatniej, 
najlepiej na paletach. 
Chronić przed 
przegrzaniem. Czas 
magazynowania 12 
miesięcy od daty 
produkcji 

Opakowanie:   wiadro 15 kg 
Stan: kwiecień 2010  
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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