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Euroblock Turbo  042 - środek gruntujący   
 

Właściwości:     - jednoskładnikowy  1-K 

                           - utwardzalny pod wpływem wilgoci 

  - bezrozpuszczalnikowy, bezwodny 

                           - szybko wiążący 

                           - EMICODE EC 1R 

Zastosowanie:    - szybkie gruntowanie przed bezpośrednim klejeniem parkietu 

reakcyjnymi klejami Forbo(np.144 PU, 151 PU,156 MS, 157 MS,159 MS) bez użycia 

piasku kwarcowego. 

                            - odcięcie wilgoci w jastrychach cementowych do 4 CM%( 2 warstwy) 

                            - wzmocnienie nawierzchni jastrychów 

                            - odcięcie wodo-rozpuszczalnych pozostałości klejów  

                            - wzmocnienie przyczepności chłonnych podkładów(płyty wiórowe, 

                              płyty gipsowe) 

                            - jako ochrona przed wilgocią z mas szpachlowych  mineralnych podłoży (anhydryt, 

                              ksyolit) 

 

 

*Dane techniczne: baza surowcowa:                                   prepolimer poliuretanowy                                                                                                     

                              kolor:                                                       brązowy 

                              konsystencja:                                          niskiej lepkości 

                              masa właściwa:                                      ok. 1,17g/cm
3
 

                              rozcieńczalnik:                                        rozpuszcalnik  683 

                              sposób nakładania:                                 wałek, rakla gumowa                                                                                                                                                        

                              zużycie:                                                  ok. 100-150g/m
2
,w zależności od podłoża  

                              czas  schnięcia pomiędzy warstwami:    ok.60-120min.        

                              czas dalszych prac:                                  2. warstwa/ klejenie w ciągu 1-24 godzin                                                                                                                                                    

                              dopuszczalny okres przechowywania:    ok. 9 miesięcy (w oryginalnych opakowaniach 

                                                                                              w temperaturze 5-25ºC) 

                              odporność na przemrożenia:                 odporny 

                              Oznaczenia:                                             Xn 

                              EMICODE:                                             EC 1R 

                              GISCODE :                                             RU1 

* - orientacyjne dane laboratoryjne                               
   

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być gładkie, czyste, trwale suche, wytrzymałe, pozbawione 

zatłuszczeń,  bez pęknięć i kurzu, odpowiednio przygotowane poprzez szlifowanie, odkurzanie i gruntowanie, 

zgodnie z normą DIN 18356,18365,18202. Wytrzymałość, jednorodność oraz chłonność podłoża ma wpływ na 

skuteczność i trwałość gruntowania. Na ogrzewaniu podłogowym zaleca się odpowiednio wczesne jego wyłączenie, 

zbadanie wilgoci w podłożu i sporządzeniu protokołu! Nie stosować na powierzchniach ogrzewanych podłogowo i 

jastrychach anhydrytowych ze zwiększoną zwartością wilgoci ! 

  Rysy i pęknięcia usunąć za pomocą mas Forbo 816 lub 911. 
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Sposób użycia: Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nanosić równomiernie cienką warstwę przy pomocy wałka 

lub rakli gumowej. Po nałożeniu raklą – poprawić wałkiem w celu ujednolicenia powierzchni. Unikać powstawania 

kałuż. Czas schnięcia pomiędzy nakładanymi warstwami wynosi ok.60-120 minut w zależności od warunków 

klimatycznych panujących w pomieszczeniu. 

Przed dalszymi pracami powierzchnia musi być całkowicie sucha, wówczas można przystąpić do bezpośredniego 

klejenia parkietu przy użyciu klejów Forbo 144 PU,151 PU, 156 MS, 157 MS, 159 MS.. 

W celu odcięcia pozostałości wilgoci do 4CM% na odpowiednich podłożach, należy nanieść drugą warstwę  w ciągu 

1-24 godzin, podobnie jak pierwszą tylko, że na krzyż. Odczekać do całkowitego wyschnięcia przed przystąpieniem 

do następnych prac! Przed wylewaniem mas szpachlowych należy wyschniętą powierzchnię zagruntować 

dodatkowo gruntem Forbo 071. 

W przypadku intensywnej eksploatacji i/lub nakładanej grubej warstwy masy szpachlowej(>5mm), 

zalecane jest posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym :1,5-2,5 kg/ m
2  .

 

 

 

Uwagi: Nie stosować na mocno strukturalnych podłożach ponieważ nie można zapewnić właściwego pokrycia 

całej powierzchni. Przy wyższej wilgoci w podłożu niż 4CM% zalecamy zastosowanie gruntu Forbo 021 lub 028. 

Wszystkie dane odnoszą się do temp. 15-25ºC i wilgotności względnej powietrza 45-65%. 

Wyższa temperatura i wilgotność przyśpieszają schnięcie, natomiast niższa temperatura i wilgotność wydłużają 

czas schnięcia. 

 

 

               Opakowanie:     jednorazowe opakowanie 11 kg netto(80 szt./paleta) 

                                                                                    5,5 kg netto(80 szt./paleta)  

   

 

Informacje dodatkowe : Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. 

Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i 

warunków otoczenia, na które nie mamy wpływu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku 

stosowania naszego produktu niezgodnie z naszą kartą techniczną oraz w przypadku niewłaściwego 

magazynowania. Zalecamy przeprowadzenie wystarczającej ilości prób we własnym zakresie. Należy zapoznać 

się z aktualnymi kartami technicznymi i bezpieczeństwa stosowanych produktów. Zakładamy znajomość oraz 

stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów, norm oraz zasad i reguł fachu. Inne 

stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. Proszę zapoznać się z 

naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą 

ważność wszystkie wcześniej opublikowane.                                       

 

                                                                                                                     Stan, dnia 29. Grudnia 2010 r.                          

 


