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Unigrund P 825 
Uniwersalny grunt wypełniający pod wszystkie rodzaje 
tynków. 
Do wnętrz i na zewnątrz. 

 
 

 
 

 

                    
 

 
 

Opis produktu 
Zastosowanie Odpowiednio rozcieńczony stosowany jako powłoka wstępna na pod-

łożach mineralnych w celu uzyskania bardzo przyczepnego i gładkie-
go podkładu pod wszystkie tynki wierzchnie ProfiTec. Jako warstwa 
pośrednia bardzo dobrze poprawiająca przyczepność gładkich i pia-
skujących się podłoży pod kolejne dyspersyjne tynki krzemianowe 
ProfiTec, a wewnątrz pomieszczeń pod uprzednio obrobione tynki 
gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe pod kolejne warstwy tynków we-
wnętrznych o konsystencji pasty z serii ProfiTec. Wskazówka: Barwę 
Profi Tec Unigrund P 825 można dopasować do koloru tynku 
wierzchniego.  
 

Właściwości Specjalistyczny, biały, matowy grunt z piaskiem kwarcowym. Przyja-
zny dla środowiska, wodorozcieńczalny, dobrze wypełniający i łatwy w 
użyciu. Gwarantowana tolerancja ze wszystkimi dyspersjami ProfiTec. 
Dobrze kryjący, nadzwyczajnie dobrze przyczepny, odporny na ude-
rzenia, wodoodporny według DIN 4108, paroprzepuszczalny, niewraż-
liwy na wyschnięte na powietrzu tynki, o niskich naprężeniach we-
wnętrznych, odporny na gazy przemysłowe. 
 

Kolor Biały 
 

Gęstość około 1,7 g/cm³ 
 

Składniki kopolimer akrylowy, węglan wapnia, dwutlenek tytanu, krzemiany, 
piasek kwarcowy, woda, dodatki uszlachetniające, środki konserwu-
jące (metylo-, benzylo- i chloroizotiazolinon) 
 

Kod produktu M – GP 01 
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Prowadzenie prac 
 

Podłoże Podłoże musi być nośne, twarde, suche, czyste i przygotowane w 
specjalistyczny sposób. Zalecane jest stosowanie się do VOB (Znor-
malizowanych Warunków Zlecania i Wykonywania Robót Budowla-
nych), DIN 18 363, część C, ust. 3. W przypadku twardych, nośnych i 
słabo chłonnych podłoży wewnątrz pomieszczeń niewymagane jest 
gruntowanie. Warstwy nietrwale związane z podłożem należy całko-
wicie usunąć.  
 

Wykonanie powłoki/ 
prowadzenie prac 

Malować pędzlem lub wałkiem. Jako podkład niwelujący kontrasty 
stosować rozcieńczony Unigrund wodą w stosunku 2:1, jako podkład 
zwiększający przyczepność stosować rozcieńczony wodą do maks. 
10%. Minimum +5°C podczas prac.  
 

Zużycie W zależności od chłonności i struktury podłoża 250-300 g/m² przy 
jednej warstwie. W celu dokładnego obliczenia zużycia zaleca się 
wykonanie malowania próbnego w danym obiekcie.  
 

Tolerancja Nie mieszać z innymi farbami.  
 

Barwienie Można barwić w mieszalniku w systemie ColorMix.  
 

Czyszczenie narzędzi Natychmiast po użyciu umyć wodą.  
 

Czas schnięcia Przy +20°C i wilgotności względnej 65% farba nadaje się po 12 go-
dzinach do ponownego pomalowania. Przy niższej temperaturze i 
wyższej wilgotności zachować dłuższy czas schnięcia. 
 

Wskazówki 
Pojemniki 18 kg 

 

Składowanie W chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem.  
 

Wskazówki bezpieczeństwa 
dotyczące LZO 

Wartość graniczna produktu w UE (kat. A/a):  
30g/ (2010). Ten produkt zawiera maks. 30 g/l LZO. 
 

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas prowa-
dzenia prac i schnięcia zalecane jest dokładne wietrzenie pomiesz-
czeń. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas prowadzenia prac. W 
przypadku kontaktu ze skórą i oczami spłukać natychmiast wodą. 
Chronić przed przedostaniem się do kanalizacji, wody i wód grunto-
wych.  
Konsultacje dla osób uczulonych na Isothiazolinon pod numerem 
telefonu 0800/ 6333378.  
Ewentualnie oznakowanie podane jest w karcie charakterystyki. 
 

Utylizacja Tylko puste opakowania nadają się do recyclingu. Zaschnięte resztki 
farby można utylizować razem ze śmieciami domowymi. Opakowania 
z płynnymi resztkami farb oddać do punktu przyjmowania starych 
farb. Kod odpadów wg rozporządzenia o wykazie odpadów [AVV] nr 
080112.  
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Załącznik 
Struktura warstw: Sprawdzenie podłoża patrz VOB 18 363, część C, ust.3  
 

Lp. Podłoże Prace wstępne & gruntowanie 

1 Nowy tynk z grup zapraw tynkarskich P I 
c, P II i P III, nowy beton  

Po dwóch do trzech tygodniach schnięcia zagruntować 
(miejsca ponownie tynkowane zaimpregnować), we-
wnątrz preparatem Profi Tec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 
800, na zewnątrz preparatem Profi Tec Tiefgrund TB P 
810. Podobnie w przypadku nowego betonu należy zmyć 
ewentualne pozostałości oleju szalunkowego wraz ze 
środkiem impregnującym i strumieniem gorącej pary 
wodnej.  

2  Silniej chłonne tynki mineralne, lekko 
piaskujący się tynk i zwietrzały beton  

Zagruntować preparatem Profi Tec Tiefgrund Acryl-
Hydrosol P 800 (wewnątrz) lub Profi Tec Tiefgrund TB P 
810 (na zewnątrz).  
 

3 Bardzo mocno kredujące stare powłoki 
malarskie, na zewnątrz  

Zagruntować preparatem Profi Tec Tiefgrund TB P 810. 
Uprzednio dokładnie zmyć.  

4 Łuszczące się, nietrwale związane z 
podłożem stare powłoki malarskie i tynk 
na bazie żywicy sztucznej  

Należy całkowicie usunąć i w zależności od stanu podło-
ża zagruntować preparatem Profi Tec Tiefgrund Acryl-
Hydrosol P 800 (wewnątrz) lub Profi Tec Tiefgrund TB P 
810 (na zewnątrz). 

5 Powierzchnie zaatakowane przez glony, 
pleśnie i grzyby  

Zagrzybione miejsca dokładnie zeskrobać i przemyć. Po 
całkowitym wyschnięciu posmarować preparatem Profi 
Tec Sanierlösung FA P 870 i pozostawić 24 godziny do 
wyschnięcia.  

6 Wykwity solne  Oczyścić na sucho szczotką i zagruntować preparatem 
Profi Tec Tiefgrund TB P 810. Nie udziela się gwarancji 
dla powłok malarskich wykonanych na podłożach zawie-
rający sól.  

7 Strona zewnętrzna murów z cegły twar-
dej wypalanej, zwykłej pełnej i wapienno-
piaskowej  

Musi być zafugowana szczelnie i bez pęknięć. Nadaje się 
do wykonania powłoki tylko mrozoodpornej bez uwzględ-
nienia wpływu innych czynników zewnętrznych. Wilgot-
ność powłoki musi odpowiadać wilgotności docelowej 
muru. Powierzchnie zanieczyszczone solami żelaza, 
nikotyną i sadzą zagruntować preparatem Profi Tec 
Grundierfarbe P 865, następnie pomalować elewacyjną 
farbą rozpuszczalnikową.  

8 Elastyczne masy fugowe i profile 
uszczelniające  

Nie malować. 

 

 

Ta informacja powstała na podstawie najnowszych odkryć technicznych i naszych doświadczeń w stosowaniu tego produktu. W związ-
ku z różnorodnością podłoży i warunków panujących w budynkach Kupujący/Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności spe-
cjalistycznego sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności produktu do użycia w określonych warunkach. W związku z 
powyższym wyklucza się wszelkie roszczenia prawne. Ta informacja traci swoją ważność z chwilą ukazania się nowego pisma. 
Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod bezpłatnym numerem telefonu 0800/ 6333378. 
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