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Niezależnie, czy płyty kartonowo-gipsowe, beton lub ściany murowane, grunty  
PROTEKTOR doskonale przygotują podłoże. 

Dla profesjonalistów , malarzy, tynkarzy i tapeciarzy odpowiednie przygotowanie 
podłoża to połowa sukcesu.

Grunty PROTEKTOR gwarantują doskonałe przygotowanie podłoża , niezależnie od ich 
rodzaju , silnie chłonnych , sypkich , dając satysfakcję z wykonanej pracy , a marka 
PROTEKTOR gwarantuje jakość „Made in Germany”.

  Betonkontakt – grunt do powierzchni betonowych 

  Aufbrennsperre – grunt przeznaczony do chłonnych powierzchni  
 mineralnych, innych niż beton

  Putzgrund – podkład kwarcowy, pigmentowy do tynków m.in. dekoracyjnych 

  Tiefengrund  – bezrozpuszczalnikowy podkład do stosowania  
 na powierzchniach sypkich i kruchych  

  Sperrgrund – grunt do powierzchni nierównych i wymagających 



CHEMIA BUDOWLANA

Tel  +49 (0) 72 25 / 9 77 0 
Fax +49 (0) 72 25 / 9 77 1 11

info@protektor.com 
www.protektor.com

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co.KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
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PERFEKCYJNE GRUNTOWANIE: CHEMIA BUDOWLANA 

Art.-Nr. Nazwa/opis Zużycie Pojemność Ilość na palecie 

1444 Putzgrund 0,20 - 0,30 kg/m2 20 kg 24
1445 Putzgrund 0,20 - 0,30 kg/m2    6 kg 70

Grunt z pigmentami i kwarcem.

Grunt szczepny do tynków.

▸ wyrównuje podłoże, biały pigment 
▸  paroprzepuszczalny 
▸  wodoszczelny 
▸  na zewnątrz i wewnątrz
▸  gotowy do użycia lub koncentrat, rozcieńczalny do 10%

Putzgrund 
NEU

1448 Sperrgrund 0,20 - 0,30 kg/m2 15 kg 24
1449 Sperrgrund 0,20 - 0,30 kg/m2   6 kg 70

Izoluje i neutralizuje.

Grunt do trudnych podłoży , pod tynki. 

▸ zabezpiecza przed przenikaniem substancji  
 przebarwiających z podłoży 
▸ poprawia szczepność
▸  biały pigment
▸  na zewnątrz i wewnątrz
▸  gotowy do użycia

Sperrgrund
NEU

1440 Betonkontakt 0,20 - 0,30 kg/m2 20 kg 24
1441 Betonkontakt 0,20 - 0,30 kg/m2    6 kg 70

Do powierzchni betonowych.

Do betonu , dla systemów tynkarskich.

▸ czerwony pigment
  ▸ odporny na substancje alkaiczne
▸  wysoka szczepność 
▸  do  wewnątrz
▸  gotowy do użycia lub do 10% rozcieńczenia

Betonkontakt
NEU

Aufbrennsperre

1442 Aufbrennsperre 0,10 - 0,20 l/m2 15 Litrów 24
1482 Aufbrennsperre Konzentrat 0,05 - 0,10 l/m2 15 Litrów 24
1443 Aufbrennsperre 0,10 - 0,20 l/m2    5 Litrów 70
1483 Aufbrennsperre Konzentrat 0,05 - 0,10 l/m2    5 Litrów 70

Redukuje wchłanianie.

Grunt na średnio i mocno chłonące podłoża ścian 
innych niż beton.

▸  odporny na substancje alkaliczne
▸  żółty pigment
▸  na zewnątrz i wewnątz
▸  gotowy do użycia lub koncentrat
 (1:1 , do 1:4 rozcieńczenia) 

NEU

1446 Tiefengrund LF 0,15 - 0,20 l/m2 10 Litrów 50
1447 Tiefengrund LF 0,15 - 0,20 l/m2   5 Litrów 96

Bezrozpuszczalnikowy podkład .

Grunt bez pigmentu do wzmocnienia  
powierzchni kredowych i sypkich.

▸  na podłoża mineralne
▸  redukuje chłonność 
▸ na zewnątrz i wewnątrz
▸  gotowy do użycia

Tiefengrund 
NEU


