
KARTA TECHNICZNA 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność 

materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod 
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 

EMULSJA GRUNTUJĄCA ANSERGLOB 
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PRODUKT 

Środek gruntujący, gotowy do użycia - dyspersja polimeru akrylowego zawierająca środki pomocnicze. 

ZASTOSOWANIE 

Do gruntowania podłoża, (jeżeli istnieje taka potrzeba) pod układ ocieplający. 

DANE TECHNICZNE 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Gęstość objętościowa, g/cm³ 1,00 ± 10%  

2. Zużycie, kg/m² 0,1÷ 0,2 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

Roztwór gruntujący stosuje się w przypadku podłoży o osłabionej wytrzymałości na odrywanie (poniżej 

0,08 MPa). Podłoże należy oczyścić ze słabo związanych warstw i nasączyć roztworem gruntującym, 

stosując pędzle lub wałki malarskie. Gruntowanie można powtórzyć po wyschnięciu pierwszej warstwy. 

Przed rozpoczęciem dalszych prac, które realizuje się po pełnym wyschnięciu zagruntowanego podłoża, 

zaleca się przeprowadzenie kolejnej próby wytrzymałościowej. 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5 oC ÷ +30 oC) do 12 miesięcy. 

Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. 

OPAKOWANIE 

Pojemniki PE – 1,0 kg, 5,0 kg 

ATESTY 

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4583/2005, termin ważności 30 września 2010 r. 
Atest higieniczny - Państwowy Zakład Higieny nr HK/B/1536/01/2000 

GWARANCJA 

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania 

go jako elementu składowego zestawu wyrobów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków systemem 

ANSERGLOB zgodnie z przywołaną aprobatą techniczną przy jednoczesnym zastosowaniu się użytkownika 

do zaleceń instrukcji ITB – „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” (publikacja nr 

334/2002) i przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej.  

Zamiana któregokolwiek ze składników zestawu na składnik z innej aprobaty technicznej znosi 

automatycznie odpowiedzialność producenta zestawu za jakość wykonanego ocieplenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Zakłady Chemiczne ANSER sp. z o.o. 

Biuro Zarządu: 96-315 Wiskitki, ul. Chemików 1 

Dział Doradztwa Technicznego i Reklamacji: tel.: (046) 856 73 40, faks: (046) 856 73 50. 


