
 
 
Dispersinis, koncentruotas gruntas   

Okatmos® EG 20  
· didelio sukibimo  
· turintis dezinfekcinių savybių, apsaugo nuo mikrobų  
· įgeriamiems/neįgeriantiems paviršiams   
· be tirpiklių ir taršių medžiagų - ekologiškas  
· greitai džiūstantis  
 
 
Produkto aprašymas    
Be tirpiklių ir mažos taršos, turintis dezinfekcinių savybių gruntas su didelia jungiamąja 
jėga skirtas išankstiniam absorbuojančių ir ne absorbuojančių paviršių gruntavimui. Taip 
pat tinka naudoti ant cementinių grindų, seno grindų išlyginamojo sluoksnio, medinių 
grindų bei įvairių statybinių plokščių. Kiti tinkami paviršiai yra dažytos grindys, keramikinės 
plytelės. Netinkamas su vandenyje tirpiais sulfitiniais ir bitumo klijais. Grunto pagrindinė 
funkcija yra sustiprinti paviršiaus ir sekančio sluoksnio sukibimą. Gruntas Okatmos® EG 
20 pašalina dulkes, suvienodina pagrindo įgeriamumą, grindų danga su pagrindu sukimba 
tolygiai ir tvirtai. Okatmos® EG 20 su savo dezinfekcinėmis sąvybėmis padeda išvengti 
nemalonių kvapų. Skirtas naudoti prieš parketo, plytelių klijavimą, prieš grindis dengiant 
išlyginimo mišiniais ir dažant. 
 
Pagrindo paruošimas   
Gruntuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Prikibimą mažinančias 
medžiagas – riebalus, tepalus, dulkes, nuvalyti. Gruntas turi būti naudojamas patalpoje. 
Minimali grindų temperatūra, kai gruntuojama + 16 ° C ir maksimali 65% drėgmė patalpoje. 
  
Pagrindo gruntavimas 
  
Neskiestu Okatmos® EG 20 neįmirkstantys paviršiai (hermetiškas betonas, 
keramikinės plytelės, gipso ar cemento plokštės) padengiami plonu sluoksniu 
naudojant avies vilnos volelį arba teptuką. Labai akytų paviršių atveju 
rekomenduojame dvigubą gruntavimą. Gruntuojant grindis kalcio-sulfato pagrindu, 
Okatmos® EG 20 galima skiesti vandeniu 1:1 proporcijomis. Priklausomai nuo 
pagrindo poringumo, prieš išlyginamąjį sluoksnį Okatmos® EG 20 galima atskiesti 
maks. santykiu 1: 3 su vandeniu. Vengti grunto sankaupų ir išsisluoksniavimo ant 
pagrindo.



Specifikacija 
 
 

   

Gamintojas  Kiesel (Vokietija)  
Spalva  balta 

   
Naudojimas  vidaus darbai 

   
Minimali grindų temperatūra  +16 °C (63 °F) 

   
Džiūvimo laikas*  apie 0.5 - 3 val. neįgeriantys paviršiai 

  medienos pagrindas apie 24 val. 
  kalcio – sulfato pagrindo grindys min.24 val. 
   
Šildomos grindys  tinka 

   
GISCODE  D 1 pagal TRGS 610 

   
EMICODE  EC 1Plus pagal (GEV) 

Laikymas  laikyti sausoje vietoje iki 12 mėn. 
   
*  esant 68 °F (+20 °C) su 65 % sąlyginės 

drėgmės.  
 
Šie laiko tarpai gali kisti - trumpėti esant 
aukštesnei temperatūrai bei drėgmei ir ilgėti 
esant žemai temperatūrai ir drėgmei.  

 

    

Išeiga  apie 75 – 150 g/m2  
Valymas  nedelsiant įrankius nuplauti su vandeniu.  
Pakuotė    
Pakuotė i

s 
EAN 

   
 

60 x 10 kg plastikinis kanistras 3 4015705800431  
   

 

96 x 5 kg plastikinis kanistras  4015705490250  
   

 

50 dėžių, kiekvienoje 12 x 1 kg plastikinių 
butelių 
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4015705490038  

    
    


