
 

Unicell Poland Sp. z o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska  
  tel.   +48 (85) 71 04 000 ,  +48 (85) 71 86 860 ,   fax. +48 (85) 71 86 862 

   

Strona 1 z 2 

 
AMIGRUNT -   uniwersalna emulsja gruntująca  
 

 
 AMIGRUNT jest gotowym do użytku wodnym roztworem kopolimeru styrenowo-
akrylowego, bez dodatku plastyfikatorów i rozpuszczalników.  Ma dobre własności 
tworzenia warstwy oraz doskonałą odporność na wodę i alkalia. 
 
 
 
 

1. WŁAŚCIWOŚCI 

   
Emulsja gruntująca AMIGRUNT nie zmydla się, przepuszcza parę wodną, nadaje się do stosowania 
na suchym podłożu. Może być użyta na ściany i posadzki, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Emulsja zwiększa przyczepność do powierzchni, elastyczność i odporność na zarysowania, a także 
reguluje chłonności podłoża. Podłoże jest chronione przed działaniem wilgoci. Warstwa emulsji po 
wyschnięciu jest przezroczysta. Środek jest niepalny, może być stosowany w pomieszczeniach bez 
okien. Zastosowanie emulsji pozwala   radykalnie zmniejszyć zużycie farb oraz klei, jednocześnie 
zwiększając siłę wiązania. Środek nadaje się   również do pielęgnacji i zabezpieczania posadzek i 
wylewek betonowych dzięki czemu mniej się kruszą, kurzą i są łatwiejsze w czyszczeniu i 
pielęgnacji. 

 

2. DANE TECHNICZNE 

 
wygląd:   biały płyn 
zapach:                     lekki specyficzny 
rozdaj polimeru:                     styrenowo-akrylowy 
wartość pH:                            7 – 8 
gęstość:                    ok. 1,05 g/cm3     
czas schnięcia dotykowego:  2-4h 
wydajność:                             8 - 16 m2/litr w zależności od chłonności powierzchni 

3. STOSOWANIE 

 
AMIGRUNT jest produktem gotowym do bezpośredniego stosowania. Emulsję nanosi się na podłoże 
w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem równomierną warstwę. Na 
podłożach bardzo chłonnych i  zmurszałych emulsję można nanieść jeszcze raz, poprzecznie do 
pierwszej warstwy. Podłoże powinno być stabilne, czyste, suche, odkurzone i odtłuszczone. Podczas 
stosowania należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się stosowanie okularów i rękawic 
ochronnych. Nie stosować w temperaturze poniżej 5ºC. Chronić przed dziećmi. 
 

4. SKŁADOWANIE 

5–35oC, w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie   działanie promieni słonecznych 
trwałość:   24 miesiące od daty produkcji. 
  
 

5. BEZPIECZEŃSTWO 

 
BHP:                      produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny   
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pożarowe:          produkt wodny – niepalny   
środowisko:            nie klasyfikowany jako niebezpieczny  
 

6. PIERWSZA POMOC 

 
Kontakt ze skórą: umyć skórę wodą z dodatkiem środków myjących                                                                                 
Kontakt z okiem: przemyć je natychmiast dużą ilością   ciepłej wody 
Połknięcie:                        wypić dużą ilość wody, wypłukać gardło, w razie większej ilości                      
                                    połkniętego płynu skontaktować się z lekarzem 
 

7. INFORMACJE LOGISTYCZNE 

 
Kod PKWiU: 24.30.11-50.00    
 
 

 NAZWA TOWARU Kod Unicell Kart. Paleta Kod kreskowy VAT 
1 AMIGRUNT 1 l CGG0001 8 640 59 07 808 083 57 8 22% 
2 AMIGRUNT 5 l CGG0002 1 108 59 07 808 083 38 7 22% 
3 AMIGRUNT 10 l CGG0003 1 60 59 07 808 083 39 4 22% 

 
 

8. INFORMACJA PRAWNA 

Wszystkie informacje i dane zawarte tutaj są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez  
nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt 
znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani 
też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani 
też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić 
próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta. 
 
 

9. INNE INFORMACJE 

 
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.unicell.pl. 
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