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BITUMINIO GRUNTO KONCENTRATAS 

RENOBIT PRIMER 
ELASTOMERINIO BITUMO GILUMINIO GRUNTO  
KONCENTRATAS LAKIŲJŲ MEDŽIAGŲ PAGRINDU 

 

Bituminio grunto koncentratas yra gaminamas lakiųjų medžiagų pagrindu. Gruntas skirtas stogų, perdangų, 
pamatų, sienų bei kitų izoliuojamų statinio paviršių gruntavimui, prieš prilydant ar mechaniškai tvirtinant 
RENOBIT polimerinio bitumo, rulonines hidroizoliacines dangas. Prieš naudojant RENOBIT Primer grunto 
koncentratą, rekomenduojama praskiesti skiedikliu (benzinu, vait-spiritu, žibalu), santykiu 1:1,5 arba 1:2, 
priklausomai nuo pageidaujamos konsistencijos. Paruoštą gruntą tepti ant sauso ir švaraus paviršiaus 
teptuku, šepečiu ar voleliu.  

Gruntas giliai įsiskverbia, užpildydamas betoninio, cementinio ar kito pavišiaus kapiliarines poras ir smulkius 
plyšius, sustabdo vandens absorbciją, suriša statinio paviršiuje esančius įtrūkimus, smulkias daleles ir greitai 
išdžiūsta, net esant santykinai dideliam aplinkos drėgnumui. 
 

 

RENOBIT Primer grunto charakteristikos ir savybės: 

Nelakiųjų medžiagų masės dalis, intervale: 60-65%;  
Lakiųjų medžiagų masės dalis, intervale: 35-40%;  
Likučio minkštėjimo temperatūra: >75°C;  
Grunto visiško išdžiuvimo laikas, prie 20°C: 12h;  
Sąlyginio klampumo intervalas: 10°C...30°C;  
 

Pakuotė (išfasavimas): 20l hermetiškas metalinis kibiras;  
Grunto kiekis pakuotėje, netto: 16kg/20l;  
Paruošto (praskiesto 30l skiedikliu) grunto išeiga: 0,25-0,30 l/m2;  
Vidutinis paviršiaus plotas gruntavimui: 200 m2/kibiras;  
Laikymo (sandėliavimo) temperatūra: -20°C...+30°C;  
Garantinis laikotarpis, geriausias iki: 12 mėn. nuo pagaminimo datos;  
 

Pakuočių kiekis ant padėklo: 36 kibirai;  
Padėklo su kibirais svoris (netto): 648 kg;  
Padėklo su kibirais svoris (brutto): 674 kg.  

 

Gamintojo nurodymai ir rekomendacijos:  

Hidroizoliacines dangas rekomenduojama 
prilydyti (klijuoti) ant statinio paviršiaus tik 
gruntui pilnai išdžiuvus.  

Gruntą saugoti sausoje, nuo tiesioginių saulės 
spindulių apsaugotoje, patalpoje.  

Nenaudoti šio grunto arti atviros ugnies 
šaltinio. Darbus atlikti gerai vėdinamose 
patalpose. Dirbant patalpose, rekomen-
duojama naudoti respiratorių. Nenaudoti šio 
grunto gyvenamose patalpose. Vengti grunto 
patekimo ant odos ir į akis.  

DEGUS. DIRGINANTIS KVĖPAVIMO TAKUS. 
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