
Grund pe bază de dispersie apoasă de copolimer acrilic cu adaos de agenți antifungici și antimicotici moderni pentru 
vopsitorii, rezistent la mucegai, utilizat pentru grunduirea, amorsarea suprafețelor absorbante, în vederea reducerii și 
reglării absorbabilității acestor suprafețe la interior și exterior. Se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum: 
tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, beton, plăci de gips–carton și pe vopsitorii vechi rezistente la 
frecare și uzură.

• Aderență deosebită la suport, bună putere de pătrundere, rezistent la mucegai;
• Formează peliculă permeabilă la vapori de apă și impermeabilă la apă, umple foarte bine porii; rezistentă la soluții 
alcaline, variații de temperatură, intemperii și la gaze industriale.

Aspect produs lichid omogen alb-lăptos

Densitate, g/cm3 1,004 ± 0,005

pH 7,7 – 8,5

Suprafețele de bază pe care se aplică trebuie să fie rezistente, curate, uscate, degresate, desprăfuite, întregi. În prealabil 
se execută operațiile de reparații ale suprafeței (se chituiesc zonele lovite, crăpăturile și fisurile mici). Înainte de utilizare 
conținutul din recipient se amestecă foarte bine.

Nr. 
crt

Suprafața de bază 
(suport)

Pregătirea suprafeței Amorsarea suprafeței

1 Tencuieli de 
ciment-var, 
var-ciment

Se curăță de murdărie și praf. A se avea în vedere ca 
tencuielile noi să fie uscate (cca. 4 săptămâni de la 
punerea în operă). A se avea în vedere ca la tencuielile 
vechi, zonele reparate să fie de asemenea uscate.

amorsare cu GRUND BIOSTOP

2 Tencuieli minerale 
vechi foarte
absorbante

Se curăță de murdărie și praf se amorsează corespunzător 
pâna la saturare în 2 straturi 

în proces umed pe umed

3 Gleturi uzuale
de ipsos sau pe
bază de ipsos

Se curăță de murdărie și praf, iar eventualele zone 
deteriorate se repară cu ipsos sau materiale pe bază de 
ipsos

amorsare cu GRUND BIOSTOP

4 Plăci de gips-carton Se curăță de murdărie și praf amorsare cu GRUND BIOSTOP

5 Zidării uzuale Se curăță de murdărie și praf amorsare cu GRUND BIOSTOP

6 Zugrăveli existente 
din humă

Se înlătură complet, în prealabil, prin spălare sau 
răzuire, iar zonele deteriorate se repară cu ipsos sau 
materiale pe bază de ipsos

amorsare cu GRUND BIOSTOP

7 Vopsitorii existente 
de ulei

Se înlătură complet cu aparate corespunzătoare, iar 
zonele deteriorate se repară cu ipsos sau materiale pe 
bază de ipsos

amorsare cu GRUND BIOSTOP

8 Beton Se curăță de murdărie și praf, se degresează de uleiul 
de cofraj

amorsare cu GRUND BIOSTOP

9 Azbociment Se curăță de praf și mizerie amorsare cu GRUND BIOSTOP
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FIȘA TEHNICĂ

GRUND BIOSTOP
GRUND ANTIFUNGIC



• Se aplică uniform, cu rola sau bidineaua nediluat în 1-2 straturi, în funcție de caracterul de absorbabilitate al stratului 
suport, regula de bază fiind ca după uscare să nu formeze peliculă (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafețe mici; 
după grunduire suprafața trebuie să fie rezistentă la zgâriere; dacă nu s-a obținut acest rezultat se va mai aplica un strat;
• Nu se va lucra în condiții de: temperaturi foarte ridicate sub directa influență a razelor solare, vânt puternic, ceață, 
umiditate ridicată de peste 80% și pericol de ploaie și îngheț;
• În condițiile temperaturilor ridicate și foarte ridicate este obligatoriu ca aplicarea grundului să se facă pe latura fațadei 
care nu se află direct expusă razelor solare;
• Temperatura minimă de aplicare: +5oC pentru suprafața de bază și mediul înconjurător;
• Curățirea uneltelor de lucru se face cu apă sau apă cu detergent imediat după întrebuințare.

Cca. 150-200 ml/m2.
Valoarea exactă a consumului specific se va determina în urma unei probe efectuate la fața locului. Pe suprafețe foarte 
rugoase se va aplica corespunzător o cantitate mai mare.

La +20oC și 65% umiditate relativă a aerului:
- GRUND BIOSTOP: 12 ore;
La temperaturi scăzute și/sau umidități mai mari este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat.

La loc uscat la temperaturi cuprinse între +5oC +30oC.

Recipienți de 3 l, 5 l și 10 l din plastic, închiși etanș, etichetați corespunzător.

18 luni de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

MOD DE APLICARE
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