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EMA -GRUNT 
PROFESJONALNY GRUNT  

 
OPIS WYROBU 
 

EMA-GRUNT to głęboko penetrująca emulsja 
polimerowa do gruntowania i uszczelniania 
podłoży mineralnych na zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczeń. Dzięki odpowiednio dobranym 
składnikom szybko wnika w głąb podłoża 
powodując jego wzmocnienie i modyfikację 
właściwości:  
- ogranicza proces chłonności podłoży 
porowatych 
- znakomicie wzmacnia przyczepność zapraw do 
płytek, farb emulsyjnych, tynków, gładzi 
szpachlowych, wylewek itp. dzięki czemu 
zwiększa się jakość i trwałość robót 
wykończeniowych. 
- zwiększa elastyczność i odporność na 
zarysowania podłoża 
- zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża 
- chroni przed szkodliwym działaniem wilgoci 
- ogranicza pylenie ułatwiając dalsze prace 
wykończeniowe i konserwację 
EMA-GRUNT stabilizuje powierzchnię po 
usunięciu farby zdzieraczem EMA-STRIPPER. 
EMA-GRUNT szybko wysycha tworząc po 
wyschnięciu bezbarwną i paro przepuszczalną 
powłokę. Zapobiega szkodliwym reakcją 
chemicznym między gipsem a cementem. Nie 
zmydla się. Nie zawiera rozpuszczalników i można 
ją stosować w pomieszczeniach bez okien. Po 
całkowitym wyschnięciu jest odporny w bardzo 
szerokim zakresie temperatur od -50oC do ponad 
100oC. 
 
 

ZASTOSOWANIE 
 

 

EMA-GRUNT służy do zwiększania 
przyczepności pod: farby, tynki, tapety, posadzki 
wyrównuj ące i samopoziomujące, okładziny 
ceramiczne i kamienne, kleje itp. na podłogach, 
jastrychach, sufitach, ścianach. 
 
 

 
EMA-GRUNT szczególnie nadaje się do 
wzmacniania i uszczelniania istniejących już 
podłoży:  
- silnie chłonnych 
- kruchych i osłabionych 
- z betonu, gazobetonu, płyt cementowo-
gipsowych, gipsowo-kartonowych itp. 
- z tynków gipsowych, cementowych, cementowo - 
wapiennych itp. Polecany szczególnie pod tynki 
maszynowe. 
- surowych, wykonanych z cegieł, bloczków, 
pustaków itp. 
EMA-GRUNT stabilizuje powierzchnię po 
usunięciu farby zdzieraczem EMA-STRIPPER 
Przy pracach remontowych doskonale wzmacnia 
pozostałości po farbach wapiennych umożliwiając 
dalsze malowanie emulsjami akrylowymi np. 
CEKRYL T i CEKRYL W. 
Stanowi powłokę ochronna wylewek ułatwiając ich 
późniejsza konserwację. 
Dodany do zapraw klejowych i fug poprawia ich 
elastycznośc i mrozoodporność. 
 
 

DANE TECHNICZNE  
 
 
 

Kolor :                                    biały 
Gęstość :                                1,0 ±0,05 g/cm³ w 20oC 
Rozpuszaczalność w wodzie 
Czas schnięcia 
wstępnego  :     

2godz. w temp. 20°C i 
wilgotności względnej 60 % 

Czas schniecia 
całkowitego 

od kilku do 24 godzin w  
zależności od pogody 

Zalecana ilość 
warstw 

1-2 

Najlepsza 
temperatura 
użytkowania 
gruntu  

+ 5oC ÷ +25 oC 

Wydajność 
orientacyjna :          

0,05-0,2 l/m2 

W praktyce zużycie zależy od 
chłonności podłoża 

Norma na wyrób PN-C-81906:2003 
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SPOSÓB UŻYCIA: 
 

Warunki aplikacji:  
 

Metody nakładania: pędzel, wałek , natrysk. 
 

Przygotowanie powierzchni pod grunt: 
 

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno 
być suche. Złuszczone powłoki usunąć a ubytki i 
spękania uzupełnić. Usunąć kurz, brud, olej, 
tłuszcz, smar i inne zanieczyszczenia oraz 
pozostałości nienasiąkliwe np. farby olejne. 
 

Aplikacja:  
 

EMA-GRUNT produkowany jest jako gotowa do 
użytku emulsja. Nie wolno łączyć jej z innymi 
środkami uszlachetniającymi. Przed gruntowaniem 
impregnat należy dokładnie wymieszać. EMA-
GRUNT najlepiej nanosić na podłoże w postaci 
nierozcieńczonej lub w rozcieńczeniu 2:1 ( dwie 
części impregnatu i jedna część wody) wałkiem, 
pędzlem lub natryskiem. Stosować cienką i 
równomierną warstwę. Kolejną warstwę nakładać 
na po całkowitym wchłonięciu i wyschnieciu 
warstwy poprzedniej. W przypadku silnie 
chłonnych podłoży EMA-GRUNT należy 
rozcieńczyć w stosunku 1:1 a kolejną warstę 
gruntu nałożyć już bez rozcieńczania. Natomiast 
do zabezpieczania płyt kartonowo-gipsowych grunt 
rozcieńczyć wodą 1:2 lub 1:3. Do zabezpieczania 
miejsc narażonych na ścieranie wskazane jest 
nakładanie 2-3 warstw. Nie dopuścic do tworzenia 
się kałuż. 
Po całkowitym wyschnieciu gruntu podłoże 
nabiera wszystkich własciwości ochronno- 
uszczelniających i wtedy może być używane do 
dalszych prac np. do malowania, tapetowania, 
kafelkowania. 
 

Aplikacja EMA-GRUNTU jako neutralizatora 
powierzchni po usunieciu farb zdzieraczem 
EMA-STRIPPER:  
 

Po zastosowaniu usuwacza farb EMA-STRIPPER 
zgodnie z instrukcją dokładnie usunąć wszystkie 

pozostałości starej farby oraz usuwacza farb EMA-
STRIPPER. Tak oczyszczoną powierzchnię 
pozostawić do wysuszenia. Następnie aby 
ustabilizować powierzchnię po oczyszczeniu i 
zabezpieczyć przed wilgocią należy nanieść 
warstwę nierozcieńczonego gruntu EMA-GRUNT.  
Na tak zabezpieczone wyschnięte powierzchnie 
należy nanieść warstwę wysokojakościowej farby 
CEKRYL zgodnie z instrukcją. Takie 
postępowanie zabezpieczy powierzchnię na wiele 
lat przed algami, grzybami i porostami. 
 
 

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE WYROBU 
 

EMA-GRUNT jest bezpieczny w użyciu i 
niepalny. Chronić przed dziećmi. Stosować się do 
zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz 
polskich przepisów bezpieczeństwa.     
 

MAGAZYNOWANIE  
 

Wyrób należy magazynować i składać w 
pomieszczeniach suchych, w temp. 5-35ºC, w 
opakowaniach nienarażonych na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych oraz na 
przemrożenie. Okres gwarancji wynosi 24 
miesiące. 
 

TRANSPORT 
 

Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. 
 

OPAKOWANIA 
 

1l, 5l lub wg indywidualnych uzgodnień. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


