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Penetrační přípravek 

FAST  

 
 
 

Grunt M 
Penetrační přípravek pod minerální, akrylátové, siloxanové a   

silikonové omítky 

 
 

Součást zateplovacích systémů FAST SA, FAST SM, FAST W. 
 
 

POUŽITÍ 
 

FAST GRUNT M je hotová penetrační hmota obsahující molekuly 
křemene, určená pod minerální, akrylátové, siloxanové a silikonové omítky, 
s dobrou krycí schopností. Díky svým vlastnostem je nezbytná pro 
penetraci veškerých betonových, keramických, vápenocementových 
povrchů, na které bude nanášena omítka. Je určena pro vnitřní i vnější 
použití. 

 

VLASTNOSTI 
 

FAST GRUNT M  se  vyznačuje vynikající přilnavostí, dobrou krycí 
schopností a silným penetračním účinkem. Je vodovzdorný a mrazu-
vzdorný, paropropustný, snižuje savost podkladu a zajišťuje optimální 
přilnavost vrstvy. Je odolný proti působení alkálií. Je součástí zateplovacích 
systémů FAST. Dodává se v široké škále barev podle FAST  COLOR 
SYSTEM. 

 

 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ  PARAMETRY 

PŘÍPRAVA PODKLADU 
 

FAST GRUNT M se používá na suché podklady, zbavené nečistot ( jako 
prachu, vosku, mastnoty, oleje, maziv, nepropustných nátěrových vrstev). 
Velmi savé povrchy, které je nutné zpevnit, penetrujte nejprve přípravkem 
FAST GRUNT G, až poté přípravkem FAST GRUNT M. Pod barvené 
pastovité omítky doporučujeme použít penetrační přípravek  podobné 
barvy jako je barva omítky. 

 

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ 
 

FAST GRUNT M je hotový přípravek připravený k použití,  je 
přípustné ředění vodou, maximálně však do 5% objemu. Na 
penetrovaný a suchý povrch nanášejte štětcem nebo 

Základ:: 

Hustota: 
Doba zasychání: 
Přilnavost: 
Teplota podkladu 
a okolí: 
Obsah prchavých 
organ. látek: 

 
UPOZORNĚNÍ 

disperze akrylátové pryskyřice  s minerálními 
přísadami 
 
cca 1,7 kg/dm3 
do 24 hodin 
více než 0,1 MPa 

od +5°C do +25° C 
o  
 
méně než 30 g/l 

válečkem při teplotě +5°C do +25°C, nejdříve však po 24 hodinách od 
nanesení vrstvy omítky. 

 
SPOTŘEBA 

Průměrná spotřeba je cca 0,35 kg/m
2
. 

 

SKLADOVÁNÍ 
 

Uchovávat ve výrobcem uzavřeném původním balení při teplotě od +5°C do 
+25°C. Trvanlivost je 24 měsíců. 

Doporučený a v technickém návodu uvedený rozsah použití výrobku 
nezbavuje uživatele povinnosti vykonávat práci v souladu se zásadami 
platnými ve stavebnictví a zásadami BOZP. P.W. FAST garantuje kvalitu 
výrobku a je za ní zodpovědný, nemá však vliv na způsob jeho užití a 
podmínky, v jakých byl uplatněn. Veškeré technické údaje byly měřeny v 
běžných podmínkách, to znamená při teplotě +20ºC a vlhkosti vzduchu 
60%. V případě odlišných podmínek než jsou uvedené, mohou některé 
parametry podléhat změnám (mohou se zmenšit nebo zvětšit). 
   
  NORMY

 

BALENÍ 
 

Plastové kbelíky 6,4kg  a 16 kg. 
Paleta: 512 kg v plastových kbelících 6,4 kg (80 kusů) 

704 kg v plastových kbelících 16 kg (44 kusů) 
 

NORMY 
 

 
 
 
 

Výrobek v souladu s EVROPSKÝM TECHNICKÝM SHVÁLENÍM : 
   ETA-09/0378, ETA-09/0379 a ETA-09/0380 

Certifikát shody ETA: 1020-CPD-020023675, 1020-CPD-020023677 
,1020-CPD-020023679. 

   Aktuální hygienický atest. 
   Součást zateplovacího systému ETICS FAST SA,SA a W. 
 

  VAROVÁNÍ 
Při práci je nutné zamezit kontaktu s kůží a chránit oči. V případě styku s očima ihned 

vypláchněte vodou a kontaktujte lékaře. V případě styku s kůží ihned omyjte 
dostatečným množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí.

 
 
             Aktualizace ke dni 31.12.2014 


