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MARKA LUXDECOR  

PRODUKT Njord Grunt Odcinający 

 

Preparat zabezpieczający do elementów 

drewnianych. 

 

 zapobiega przebarwieniom  

 blokuje migrację tanin 

 przeciwdziała żółknięciu i ciemnieniu 

drewna 

 poprawia przyczepność podłoża  

 

POJEMNOŚĆ 0,75l   2,5l 

WŁAŚCIWOŚCI Njord Grunt odcinający na drewno jest wodorozcieńczalnym produktem przeznaczonym do 

wstępnego malowania podłoży drewnianych, szczególnie wykonanych z drewna bogatego  

w taniny, w tym drewna egzotycznego. Chroni powłoki malarskie przed żółknięciem. Nadaje 

się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  

 

Njord Grunt odcinający zabezpiecza powierzchnię przed migracją tanin, które powodują 

żółknięcie i ciemnienie powłoki malarskiej. Produkt nadaje się również do zabezpieczania 

powierzchni sęków, które również mogą powodować pojawienie się plam na malowanym 

elemencie. Njord Grunt odcinający szczególnie polecany jest na elementy wykonane z dębu, 

jesionu i drewna egzotycznego pod białe powłoki nawierzchniowe. Nadaje się do zastosowania 

pod emalie i lakiery, lakierobejce i bejce akrylowe. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA  

Podłoże  do malowania powinno być czyste, stabilne, suche, jednolite, wolne od pyłu i 

zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić ok 15%. Powierzchnie (użytkowane 

wewnątrz i na zewnątrz) narażone na owady, grzyby czy pleśnie należy zabezpieczyć 

preparatem biobójczym. W przypadku drewna miękkiego, w którym występuje znaczna ilości 

żywicy, należy ją oskrobać i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. 

SPOSÓB UŻYCIA Produkt gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed użyciem dokładnie wymieszać. 

Temperatura aplikacji: min. 10 0C. Nakładać cienką, równomierną warstwę wzdłuż słojów, za 

pomocą pędzla, wałka lub tamponu. Należy unikać powstawania zacieków. Zaleca się 

dwukrotne malowanie, ale w razie potrzeby można nanieść trzecią warstwę. Naniesienie 

większej ilości warstw poprawi właściwości odcinające powłoki. Wydajność produktu zależy 

min. od gatunku i jakości drewna, jego chłonności, a także ilości i grubości naniesionych 

warstw. Należy zagruntować cały element tak, aby nie dopuścić do powstania przebarwionych 

plam. Grunt można stosować na surowe drewno, jak i na podłoża wcześniej malowane. 

 

OCHRONA DREWNA Trwałość powłoki zależy od chłonności, wilgotności drewna i jego stanu oraz od stopnia 

ekspozycji na panujące wdanym miejscu warunki atmosferyczne. W przypadku, gdy 

malowana powierzchnia jest narażona na podwyższoną wilgotność powietrza, długotrwały 
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kontakt z wodą lub jej utrudniony odpływ (powierzchnie poziome) czas ochrony drewna może 

ulec skróceniu. 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5–30oC, w suchym i przewiewnym miejscu, w oryginalnym, 

szczelnie zamkniętym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych ani innych źródeł ciepła.  

 

BEZPIECZEŃSTWO W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. 

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.   

Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. 

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny żywica akrylowa Ilość warstw 2 

Postać/ kolor 
wodna transparentna emulsja 

Nanoszenie drugiej 

warstwy 

po ok. 1 h 

Zapach  łagodny, specyficzny Mycie narzędzi woda z detergentem 

pH 4,0-5,0 Sposób nanoszenia pędzel 

Gęstość  
1,0±0,1 g/cm3 

Czas schnięcia 

dotykowy 

ok. 1 h (20°C) 

Wydajność przy 1 

warstwie 

do 10m2/l (zależy od rodzaju, 

gatunku i chłonności drewna) 

Czas schnięcia 

całkowity 

24 h (zależy od rodzaju i 

chłonności drewna oraz 

od warunków 

atmosferycznych) 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


