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FADO MGP12 
POLIURETANOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY 

FADO MGP12 to wysokiej jakości, jednoskładnikowy preparat gruntujący do impregnacji powierzchni 
betonowych, dla ochrony przed olejami, tłuszczami, solami i innymi chemikaliami jak i do gruntowania pod klej 
poliuretanowy FADO MKP22 i polimerowy FADO MKS12. 

ZALETY 
FADO MGP12 jest wolny od rozpuszczalników i wody. 

WŁAŚCIWOŚCI 
Do gruntowania chłonnych i nie chłonnych podłoży. Do izolacji podciągającej wilgoci kapilarnej na jastrychach 
cementowych maksymalnie do 4%CM. Nadaje się pod krzesła na kółkach oraz do stosowania na podłożach z wbu-
dowanym ogrzewaniem podłogowym. 

NAKŁADANIE 
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać. 
Nakładać pędzlem, wałkiem welurowym lub piankowym, unikać tworzenia się kałuż ponieważ przedłużają one 
proces schnięcia i mogą prowadzić do powstania pęcherzy powietrza, uniemożliwiających adhezję. Również zbyt 
wczesne nałożenie kleju może doprowadzić do powstania pęcherzy i tym samym spowodować problemy przyczep-
ności kleju z gruntem. 
Przy użyciu FADO MGP12 jako izolacja przeciwwilgociowa konieczne są co najmniej dwie warstwy nakładane na 
krzyż. Każda warstwa musi tworzyć zamkniętą powłokę. Drugą warstwę nanieść dopiero wtedy, gdy pierwsza 
całkowicie wyschnie (tzn. nie klei się). 
Podczas gruntowania ostatnią warstwę w stanie mokrym posypać suchym piaskiem kwarcowym łamanym o frakcji 
0,4-0,8 mm w ilości min 1,5 kg/m2. Po wyschnięciu gruntu pozostałości nie związanego albo luźnego piasku 
należy zamieść i odkurzyć. Jeżeli klejenie podłogi nastąpi w ciągu 72 h od nałożenia ostatniej warstwy nie ma 
konieczności sypania piaskiem kwarcowym. W czasie pomiędzy gruntowaniem, a przed procesem klejenia należy 
chronić zagruntowaną posadzkę przed zabrudzeniem, zapyleniem i zalaniem wodą bądź inną cieczą. 
Opakowanie po użyciu szczelnie zamknąć i pozostały grunt możliwie szybko użyć. 

PODŁOŻA 
Zarówno podłoże jaki i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wymagania normy DIN 18356 lub 
DIN18365 „Prace z wykładzinami podłogowymi”. Z wyjątkiem podłoży z resztkową zawartością wilgoci, kiedy 
grunt FADO MGP12 stosowany jest jako izolacja podciągającej wilgoci kapilarnej. 
Podłoża muszą być równe, trwale suche, mocne, wolne od pęknięć, zabrudzeń i substancji utrudniających klejenie. 
Zaleca się szlifowanie i odkurzanie podłoża. 
Jastrychy anhydrytowe zgodnie z obowiązującymi normami przeszlifować i odkurzyć. 

WAŻNE WSKAZÓWKI 
Podane parametry dotyczą normalnych warunków klimatycznych (23°C i 50 % wilgotności względnej powietrza). 
Zmiany tych parametrów prowadzą również do zmiany podanych czasów. 
Podczas nanoszenia gruntu temperatura podłoża i pomieszczenia nie może być niższa jak 15°C. 
Wilgotność powietrza nie może przekraczać 65%. Zimny parkiet i grunt postawić w pomieszczeniu do osiągnięcia 
odpowiedniej temperatury. 
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Przy pracy z urządzeniami natryskowymi nosić maskę ochronną w celu uniknięcia wdychania rozpylonych 
cząsteczek gruntu. Oprócz tych danych należy stosować się do zaleceń producentów parkietu i obowiązujących 
norm. 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA/ OCHRONA BHP 
- symbol : Xn (produkt szkodliwy). 
- produkt szkodliwy dla zdrowia przy wdychaniu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może 

powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
- zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast wodą z mydłem. 
- w miejscach nie dostatecznie wentylowanych używać maski. 
- w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij 
- porady lekarza (jeżeli to możliwe, pokaż etykietę). 
- po całkowitym utwardzeniu FADO MGP12 nie jest szkodliwy dla zdrowia. 
- EMICODE: EC1 Plus R – bardzo mała emisja. 
- GISCODE: RU1 – bez rozpuszczalnika. 

Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z kartą charakterystyki. 

UTYLIZACJA 
Utwardzone pozostałości gruntu można wyrzucać z odpadami domowymi. 

SKŁADOWANIE 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach przechowywanych w temperaturze (między 10°C a 30°C) co najmniej 
12 miesięcy. Składować w pomieszczeniach suchych. 

WŁAŚCIWOŚCI 
- czas schnięcia: ok. 50 minut (przy 100 mikronach grubości powłoki) - proces klejenia dopiero wtedy, gdy grunt 

całkowicie wyschnie  (tzn. nie klei się). 
- nakładanie: pędzlem, wałkiem welurowym lub piankowym oraz urządzeniem natryskowym (przestrzegać 
środków bezpieczeństwa). 

- zużycie: ok. 150 g/m² stosowany jako podkład, ok. 300-350 g/m² stosowany jako izolacja przeciwwilgociowa 
(conajmniej dwie warstwy aplikowane na „krzyż”) 

SZCZEGÓLNIE WAŻNE 
Udzielone informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje wysoką 
jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność stosowanych materiałów, sposobów użycia, warunków 
otoczenia i przechowywania na które niestety nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w 
przypadku stosowania go nie zgodnie z instrukcją. Każde inne stosowanie produktu niż opisane w niniejszej karcie 
technicznej wymaga pisemnej zgody producenta. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. 
Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. 
Produkt do stosowania przez fachowe firmy wykonawcze. 

Stan, dnia 01 Grudzień 2019 r.
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