
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus apdailos gruntas  
 
Gruntuojamasis preparatas naudojamas vandenį įgeriantiems 
pagrindams 

 

IN 10 

40 
 

 puikiai tinka naudoti prieš dengiant glaisto,  

 dekoratyvinio glaisto, dažų ar tapetų sluoksnį  

 sumažina pagrindo įgeriamumą laidus garui  

 greitai džiūsta 

 sutvirtina pagrindo paviršių 

 palengvina kitų sluoksnių tepimą 

 

 

 

 

 

 

 
Gruntuojamasis preparatas Ceresit IN 10 tinka pakankamai 
tvirtiems vandenį įgeriantiems pagrindams gruntuoti prieš 
tepant glaisto arba dekoratyvinio glaisto sluoksnį, prieš 
dažant ar tapetuojant. Nugruntuotas pagrindas įgeria daug 
mažiau vandens ir neleidžia vėliau tepamoms medžiagoms 
džiūti pernelyg greitai. Gruntas įsiskverbia į pagrindą ir suriša 
grūdelius, tačiau tai nekeičia viso pagrindo patvarumo 
savybių. Taip pat užtikrinamas vienodas viso paviršiaus 
džiūvimas, todėl nugruntuotas paviršius pasižymi vienodu 
įgeriamumu.  Ypač patartina naudoti ant gipsinio, akytojo 
betono pagrindo,  betono, įprasto cementinio tinko, kalkių- 
cemento tinko. Gruntu tai pat gali būti gruntuojamos 
neimpregnuotos gipskartonio plokštės. Ceresit IN 10 gali būti 
naudojamas pastatų viduje ir išorėje. Preparato sudėtyje 
nėra tirpiklių.  

 
 
IN 10 gruntuojamas paviršius turi būti sausas, stabilus, be 
sukibimą mažinančių medžiagų: riebalų, bitumo, dulkių ir 
pan. Nešvarumus ir blogai sukibusius sluoksnius reikia 
pašalinti. Klijinių dažų sluoksnius reikia nugrandyti ir nuplauti 
vandeniu. Gipsinius pagrindus ir tvirtas dažų dangas reikia 
nušlifuoti šiurkščiu švitriniu popieriumi ir kruopščiai nuvalyti 
dulkes. Vietose, kuriose išplito fungicidinį poveikį turintį 
preparatą Ceresit CT 99, laikantis jo techniniame aprašyme 
pateiktos informacijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakuotės turinį kelis kartus sukratyti. Gruntas tepamas ant 
pagrindo voleliu arba teptuku. IN 10 išdžiūsta maždaug per 
2 val. Jei IN 10 išdžiuvęs, o pagrindas vis dar įgeria vandenį, 
gruntavimo darbus reikia pakartoti dar kartą. Įrankius ir 
neseniai suteptas vietas valyti vandeniu. 
 

 
 
Darbus atlikti, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra nuo 
+5° iki +25 °C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis kaip 80 
proc. Pateikti duomenys galioja esant +20 °C temperatūrai ir 
60%  santykiniam oro drėgnumui. Kitomis sąlygomis būtina 
atsižvelgti į greitesnį arba lėtesnį preparato džiūvimą. 
Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
 

 
 
Plastmasiniai indai po 5  l ir 10 l 
 

 

Sudėtis:     vandeninė sintetinių dervų dispersija 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56 B, 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 

Tankis:                                apie 1,0 kg/dm3 

Naudoti, kai temperatūra:                                   +5° iki +25 °C 

Džiūvimo laikas:         apie 2 val., priklausomai nuo    

pagrindo įgeriamumo ir šiluminių 

bei drėgmės sąlygų 

 

Sunaudojimas: nuo 0,1 – 0,5 l/m2 atsižvelgiant į 

pagrindo lygumą ir įgeriamumą 
 

Sandėliavimas:              iki 12 mėnesių nuo pagaminimo 
datos, sandėliuojant vėsiomis 
sąlygomis, originaliose ir 
nepažeistose pakuotėse. Saugoti 
nuo šalčio! 

 

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu: 
Arūnas Mingaila  +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis 

 

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų 

įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir 

reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) 

standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais 

tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, 

nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. 

Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C 

aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro 

drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis 

medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis. 

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto 

tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. 

Medžiagos ir sąlygos kiekvienąkart naudojant gali skirtis ir mes joms 

įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir 

patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės 

atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, 

nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį 

techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai 

netenka galios. 

 

 


