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Dane techniczne: 

Podstawa: Grunt głębokopenetrujący 

Konsystencja:  Ciecz 

System utwardzania: Wysychanie fizyczne  

Czas wysychania: Od 1 do 6 godzin (*) 

Wydajność: Ok. 0,1-0,2 L/m2
(*) 

Gęstość: 1,01 kg/L 

Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C 
* Czas wysychania i wydajność zależą od warunków zewnętrznych: temperatury i wilgotność powietrza, chłonności podłoża i ilości warstw. 

 

Charakterystyka: 
Soudaprim NF to gotowy do użycia dys-
persyjny grunt głebokopenetrujący zawie-
rający plastyfikatory i dodatki upłynniające 
oraz konserwujące. Nie zawiera rozpusz-
czalników. Zawarte w nim nano cząsteczki 
sprawiają, że Soudaprim NF wnika całko-
wicie w podłoże, nadając mu wyższą wy-
trzymałość i odporność na ścieranie.   
 
Zastosowanie:  
Grunt głębokopenetrujący stosowany jest 
do ścian, posadzek i sufitów oraz innych 
powierzchni chłonnych i porowatych. Zale-
cany przed malowaniem, tapetowaniem, 
tynkowaniem, pod płytki ceramiczne, izola-
cje termiczne, ogrzewanie podłogowe, wy-
kładziny oraz do płyt G/K i nasiąkliwych 
podłoży betonowych lub cementowych. 
Tworzy warstwę wstępną dla powierzchni 
ścieralnych tj. piaskowce itp. Może być 
stosowany wewnątrz i na zewnątrz zgodnie 
z zakresem temperatur aplikacji. 

Normy i certyfikaty: 
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL 
NV, zgodnie z wymogami ISO 9001. 
 
Opakowanie: 
Butelka 1L; kanister 5L i 10L 
 
Przechowywanie: 
Przechowywać produkt w suchym, dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, bez kontak-
tu z podłożem, w dokładnie zamkniętym 
pojemniku. Temperatura przechowywania 
od +5°C do +30°C. Chronić przed uszko-
dzeniem, wilgocią, mrozem i bezpośrednim 
światłem słonecznym. Powyższe zasady 
dotyczą również transportowania produktu. 
 
Sposób użycia: 
Soudaprim NF jest gotowy do użytku. Pod-
łoże, na które będzie nakładany, musi być 
zwarte, czyste, suche, wolne od pyłu i ku-
rzu, olejów, smarów, wosków itp. Należy 
usunąć starą farbę oraz inne pozostałości 
(jeśli występują), które mogą osłabić przy-
leganie produktu do podłoża. Wylewki ja-
strychowe należy zeszlifować i odkurzyć 
przed nałożeniem gruntu.  
Produkt należy dokładnie wymieszać. Za-
leca się aby nakładany produkt miał tę sa-
mą temperaturę co pomieszczenie. Sou-
daprim NF może być nanoszony za pomo-
cą wałka malarskiego lub pędzla. Nie nale-
ży rozrzedzać produktu. Nie stosować gdy 
temperatura jest niższa niż +5oC lub wyż-
sza niż +30oC. Nie stosować gdy względna 
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wilgotność przekracza 75%. W przypadku 
bardzo chłonnego lub porowatego podłoża 
zaleca się położenie drugiej warstwy, me-
todą mokre na mokre.   
  
Zalecenia BHP:  
Soudaprim NF nie jest substancją niebez-
pieczną w rozumieniu aktualnych regulacji 
prawnych. Jednocześnie zaleca się stoso-
wanie ogólnych zasad pracy z produktami 
chemicznymi. Zalecane są ubranie i okula-

ry ochronne oraz rękawiczki. W przypadku 
kontaktu produktu ze skórą i/lub oczami 
należy przemyć miejsce czystą wodą. W 
trakcie pracy z produktem nie należy spo-
żywać pokarmów i płynów. Niewskazane 
jest również palenie tytoniu. W przypadku 
reakcji alergicznej należy skontaktować się 
z lekarzem.  
Zapoznać się z Kartą Charakterystyki Pro-
duktu.

 
 
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki oraz w oparciu 
o testy laboratoryjne. Ze względu na różnorodność  materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastoso-
wań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzy-
mane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby. Produkt należy transportować, 
przechowywać i stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami i rekomendacjami producenta. 


