
 
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 

Nazwa produktu: JEGER GRUNT SCZEPNY  

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa 

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice  

55-080 Kąty Wrocławskie  

Tel./fax: +48 71 798 09 08  

www.jeger.pl  

Opis i zastosowanie:  

JEGER GRUNT SCZEPNY jest przeznaczony do prawidłowego przygotowania podłoża pod JEGER 

TRAWERTYN i inne produkty dekoracyjne wymagające szorstkiego podłoża. Dzięki odpowiedniemu 

doborowi składników wyrównuje chłonność, wzmacnia podłoże i zwiększa jego przyczepność. 

Właściwości/ Zalety:  

– gotowy do użycia bez dodatkowego przygotowania  

- ekologiczny, wodorozcieńczalny, pozbawiony rozpuszczalników organicznych  

- bezpieczny w stosowaniu, w swoim składzie nie posiada składników drażniących typu wapno  

- prosty w aplikacji  

Dane techniczne:  

Kolor – naturalny 

Ilość warstw: 1 

Rozcieńczanie - niezalecane  

Czas schnięcia - około 2-4h ( temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej 

temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu, po 1 godzinie nie 

wchłania kurzu 

Wydajność – do 5m²/kg 

Nakładać w temperaturze od +5 ⁰C do +25 ⁰C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej 

wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.  

Sposób użycia:  

Przygotowanie podłoża :  



 
JEGER GRUNT SCZEPNY  można stosować na wszystkie podłoża budowlane, w tym tynk cementowo-

wapienny, beton, gips, płyty kartonowo-gipsowe. Podłoże powinno być suche, nie spękane, czyste, 

bez pleśni i wykwitów. Należy usunąć wszystkie luźne, niezwiązane cząstki. 

Przygotowanie produktu i aplikacja:  

JEGER GRUNT SCZEPNY  w opakowaniu fabrycznym jest produktem gotowym do użycia. Przed 

rozpoczęciem pracy należy produkt dokładnie wymieszać. Nanosić na podłoże przy pomocy pędzla 

lub wałka. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Dalsze prace prowadzić po 

całkowitym wyschnięciu , czyli po upływie ok. 2-4h 

Narzędzia:  

-  pędzel, wałek malarski 

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.  

Dodatkowe informacje:  

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem  

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5 C do + 25 C.  

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu  

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg 

oddechowych  

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę 

produktu  

Chronić przed dziećmi  

Nie należy mieszać z innymi produktami  

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu  

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.  

Dostępne opakowania: 1kg 

Atesty i normy:  

Produkt posiada atest PZH 

 


