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SAKRET Grunts TCM Primer 20 06 01 
 

 
Lietošanai gatava ūdens dispersijas grunts pamatnes uzsūktspējas izlīdzināšanai un saķeres uzlabošanai dažādām 
virsmām pirms divkomponentu hidroizolācijas TCM uzklāšanas.  

  

Pielietojums:   Uzklāšanai uz stabilām minerālajām pamatnēm- betonu, porbetonu, ķieģeļiem, 

apmetumiem (apmetumu klase CSII un CSIII) u.c. cementa bāzes pamatnēm. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem. 

 Sienu, griestu un grīdu apdarei.  

 

Īpašības:   Samazina un izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju. 

 Nostiprina virsmu. 

 Atvieglo divkomponentu hidroizolācijas TCM uzklāšanu. 

 Uzlabo adhēziju starp pamatni un divkomponentu hidroizolāciju TCM. 

 Pēc nožūšanas caurspīdīga. Nesatur organiskas izcelsmes šķīdinātājus. 

 

Komponentes:   Ūdens polimērdispersija 

Tehniskie dati: 
 
 
 
 

 Žūšanas laiks: aptuveni 4 stundas 

Izstrādes temperatūra: no +5°С līdz +25°С 

Ugunsdrošības klase А1 (nedegošs) 
 

Pamatnes sagatavo-
šana: 

  Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem 

un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām 

u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem. 

Izstrāde:   TCM Primer lieto atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 1:3 (TCM Primer: ūdens). 

 Uzklāj ar otu vai rullīti vienā vai divās kārtās.  

 Ļoti uzsūcošām virsmām jāveic atkārtota gruntēšana.  

Papildus norādījumi iz-
strādei: 

  Jāizvairās no peļķu un notecējumu veidošanās, gruntij ir pilnībā jāiesūcas virsmā. 

 Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas. 

Patēriņš:   Aptuveni 0,3 kg / m2  

Jāievēro, ka grunts patēriņš atkarīgs no apstrādājamās virsmas īpašībām-  

faktūras, porainības utt., kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem. 

Iepakojums:   PP pudele 1l/ kastē 15 gb./ pilna palete 360 gb. 

 PP kannas 5 l/ pilna palete 72 gb. 

Uzglabāšana:   Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes. 

 Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši  

Utilizācija:   Neizlietotu grunti un iepakojumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām. 

Drošības informācija:   Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. 

Papildus informācija:   Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas tem-

peratūras (> +25°C). 

 Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. 

 



 

TEHNISKO DATU LAPA 
 

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia 

 Tel.: + 372 384 66 00  info@sakret.ee  www.sakret.ee  

 2 / 2 

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija  

 Tel.: + 371 678 036 50  info@sakret.lv  www.sakret.lv  

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234  Lietuva  
 Tel.: + 370 347 535 77  info@sakret.lt  www.sakret.lt 

 

Krāsa Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

Balta 1 litrs 360 gb./pal. 4751006565432 

Balta 5 litri pilna palete 72 gb. 4751006565425 

 
Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas 
tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautā-
jumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama 
drošības datu lapās. 


