
 

 

 

KARTA PRODUKTOWA  

Enke Grundierung 2k 

 

 

        

 

 

 

 

     

 

                            

OPIS 

 

Enke Grundierung 2k jest dwuskładnikowym preparatem podkładowym do gruntowania 

podłoży na bazie roztworów epoksydowych bez rozpuszczalników. Bezszwowy środek 

gruntujący, bardzo dobrze penetrujący oraz zamykający pory wszystkich stosowanych zwykle 

w budownictwie podłoży mineralnych. Jeden komponent stanowi roztwór epoksydowy 

(Komponent A) , drugi zaś utwardzacz (Komponent B) 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 
 Komponent A Komponent B 

Konsystencja rzadka ciecz 

Barwa  lekki żółtawy odcień bezbarwny 

Czas schnięcia (A+B) 20 minut przy 20°C 

Lepkość (A+B) ok. 500 mPas przy 20°C 

Gęstość (A+B) ok. 1,1 g/ml przy 20°C 

Zużycie 300-400 g/m2 ( zmieszanych komponentów) 

 

 

 

 
 



ZASTOSOWANIE 

 
- Jako gruntowanie podłoży wiązanych mineralnie.  

- jako zaprawa do wyrównywania ubytków w połączeniu z piaskiem kwarcowym, 

- jako uszczelnienie podłoży nieodpornych na rozpuszczalniki np. EPS,XPS , (klejenie   

  Enkolitem) 

- jako warstwa ochronna po nałożeniu natychmiast musi być posypany piaskiem kwarcowym 

 

APLIKACJA 

 
Przed aplikacją należy dokładnie wymieszać dwa komponenty A i B. Czas mieszania od 2 do 

4 min. Takie łączenie dwóch składników,  powoduje, że grunt jest gotowy do użycia przez 

kilka tygodni pod warunkiem, że jest przechowywany w szczelnie zamkniętym oryginalnym 

pojemniku. 

Na wcześniej przygotowane podłoże gotowy Enke Grundierung 2k nakłada się wałkiem lub 

gumową ściągaczką. Należy pamiętać, aby grunt rozprowadzać równomiernie a jego nadmiar 

usunąć. Szybkość jego schnięcia zależy od temperatury powietrza i waha się około 20 min.  

Po zakończeniu prac lub w czasie przerwy narzędzia należy niezwłocznie umyć w innym 

razie nie będą nadawały się do dalszego wykorzystania. 

 

PRACA Z Enke Grundierung 2k 

 

Preparat nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, 

nie wdychać oparów. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy z produktem w 

Karcie charakterystyki produktu. 

 

PRZECHOWYWANIE 

 

 

Enke Grundierung 2k należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w szczelnie 

zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem i z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia również na 

placu budowy. Zżelowany materiał nie nadaje się do użytku. Okres przydatności do użycia 

wynosi 6 miesięcy . 

 

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY                                                                                     

 
Zakład Produkcyjny w Pelplinie   tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07 

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie   tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52 

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim  tel. 83 341 37 72,   fax 83 341 30 20 

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu  tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51 

 


