
Technical Data Sheet Okamul PU-V fast  page 1 of 3 

   
 
Vieno komponento poliuretano pagrindo gruntas   

Okamul PU-V schnell 

 
· absorbuojantiems ir neabsorbuojantiems paviršiams  
· greitai džiūstantis  
· be tirpiklių ir vandens  
· didelio sukibimo  
· prieš dangų klojimą arba išlyginąmajį sluoksnį  
 
Produkto aprašymas   
Be tirpiklių ir be vandenis, mažos taršos vienakomponentis poliuretano pagrindo  gruntas 
Okamul PU-V schnell, skirtas  absorbuojantiems/neabsorbuojantiems paviršiams. 
Rekonstruojamoms, senoms (naudotoms) lygioms, tvirto pagrindo grindims. 
 
- Prieš klijuojant parketo dangas Kiesel „Bakit PU-P“ klijais. Taip pat klijuojant 

keramikines plyteles, natūralaus akmens dangas Kiesel „Okamul PU-K „ klijais. 
- Sustiprinti nestabilius arba pažeistus grindų dangos paviršius; 
- Kaip drėgmės barjeras, sustabdantis liekamąją drėgmę grindų pagrinde iki 4.0 %, 

klijuojant parketą, tekstilinę dangą ant cemento pagrindo grindų. 
- Siekiant apsaugoti vandeniui neatsparias medžiagas kalcio-sulfato ir gipso 

pagrindus, MDP, OSB plokštes ir t.t 
- Gruntas prieš grindų padengimą savaime išsilyginančias mišiniais Kiesel 

„Servoplan“, „Servofix“ kombinuojant su Kiesel „Okatmos® EG 20“ / „Okatmos® UG 
30“ gruntais. 

  
Pagrindo paruošimas  
Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, be įbrėžimų, įtrūkimų, riebalų ir alyvų, atsparus 
apkrovai. Prieš grunto naudojimą, nuo pagrindo dulkių siurbliu nusiurbti dulkes. 
 
Gruntavimo procesas 
Gruntą palikite patalpoje kurioje bus vykdomi darbai kelioms minutėms dėl adaptacijos. Darbų 
pradžioje grunto talpą supurtyti ir gerai gruntą išmaišyti.  
Veliūro arba porolono voleliu pagrindą gerai ir tolygiai ištepti gruntu, vengiant grunto sankaupų 
susidarymo. Kiekvienas padengtas sluoksnis turi visiškai sukietėti ir sudaryti ploną 
nepertraukiamą plėvelę. Kiekvienas naujas sluoksnis arba kitos medžiagos panaudojimas turi 
būti atliktas ne vėliau kaip per 48 val. 
Ant absorbuojančių paviršių po pirmojo sluoksnio sukietėjimo (apie 50min), tepamas antras 
sluoksnis „Okamul PU-V schnell“ grunto ant kurio siekiant pagerinti sukibimą iš karto 
pilamas ir tolygiai paskirstomas 0,3 – 0,8 mm storio kvarco smėlio sluoksnis. Arba sukietėjęs 
pirmas sluoksnis padengiamas Okatmos®UG 30 / Okatmos® EG 20 gruntu. 
Ant neįgeriančių paviršių pakanka vieno sluoksnio „Okamul PU-V schnell“ grunto su 
paskirstytu kvarcinio smėlio sluoksniu arba padengimu Okatmos®UG 30 / Okatmos® EG 20 
gruntu.  
Likutinės drėgmės konstrukcijoje barjero sudarymui: 
2-3% - 2 sluoksniai grunto 
3-4% - 3 sluoksniai grunto 
Keraminių plytelių ir natūralaus akmens klijavimas per pirmąsias 48 valandas yra galimas be  
kvarco smėlio sluoksnio. 
Esant ilgesniam laiko tarpui kaip 48 val. naudokite Okatmos® UG 30 / Okatmos® EG 20 
gruntavimą. 

Esant netinkamoms sąlygoms (žemesnei temperatūrai arba sąlyginei drėgme <40%), ilgesnis džiūvimo laikas, mažiausiai 3 val. turi būti laukiama prieš klojant parketą.



  

 
  
Specifikacija   
Gamintojas                                                      Kiesel (Vokietija)    
Spalva rusva, permatoma 
  
Naudojimas viduje, ant sienų ar grindų  
Aplikos  temperatūra +15 °C -+25 °C (59 °F - 77 °F) (substratui) 
  
*Kietėjimo laikas apie 50min. klijuojant parketą su Kiesel SMP 

klijais 3min. 
  
 Išeiga 100 - 150 g/m2 kaip gruntas 

300 - 350 g/m2 kaip drėgmės barjeras 
Šildomos grindys tinka 

  
GISCODE RU 1 pagal TRGS 610 

  
EMICODE EC 1RPlus pagal to GEV 

Laikymas Saugoti nuo šalčio. Neatidarytas gali būti 
laikomas apie 12 mėn.  

  
* At 68 °F (+20 °C) ir  65%  santykiniai drėgmei 

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



 


