
 

 

Grunt Gulbuve 
 
 
Charakterystyka produktu: 
Skład: olej lniany, kalafonia, terpentyna, 
spirytus mineralny, specjalne dodatki. 
Wydajność: W zależności od rodzaju drewna 4 - 7 
m2/l. 
Pojemność: 10 l, 3 l, 1 l.  
 

● Grunt Gulbuve przez zawartość oleju lnianego podkreśla       
naturalny piękno drewna, uwypuklając wyjątkowy układ      
drzewnych słoi. 

● Wnika głęboko w strukturę drewna (do 5mm), zabezpieczając je         
przed wpływem czynników zewnętrznych, brudem, wodą, wilgocią,       
gniciem i pleśnią. Ma naturalne działanie bakteriobójcze. 

● Tworzy nieprzenikalną membranę wodoodporną jednocześnie     
pozwalając drewnu oddychać. 

● Stanowi doskonałą podstawę dla innych naszych produktów: np.        
oleju Linella, uszczelniacza do domów z bali Log Home i farb           
Natura.  

● Wygodny do prac w trakcie trwania budowy - wchłania się          
szybko i nie zbiera unoszącego się kurzu, pyłu, czy piasku. 

 
Zastosowanie: 

● na zewnątrz, do wewnątrz, 
● grunt może być stosowany do bali, drewna konstrukcyjnego, 

saun, werand, boazerii i innych. 
 
Sposób użycia: 
Gruntowana powierzchnia powinna być oczyszczona i sucha. Grunt        
nakładać pędzlem lub rozpylaczem. Powierzchnie wchłaniające dużo       
wilgoci powinny być gruntowane dwukrotnie. Grunt może być        
stosowany do bali, drewna konstrukcyjnego, saun, werand, boazerii        
i innych. Wchłania się do głębokości 5 mm. Wchłanianie trwa 4-6  
godzin. 

 
W przypadku niedostatecznej wentylacji pomieszczenia     
należy zastosować maskę ochroną z filtrem typu A. 
 
 
Nakładając produkt należy korzystać z rękawic ochronnych       
zgodnie z normą EN 374.  

Dystrybutor: 
Andrzej Gołębiewski - HAGO Architekci 

ul. Witomińska 48 
81-311 Gdynia 

Tel: 664 157 138 
e-mail: kitdodrewna@gmail.com 

 



 

 
 

Nakładając produkt należy korzystać z gogli ochronnych       
zgodnych z normą EN 166. 
 
 
 
Przy profesjonalnym wykorzystywaniu produktu zaleca się      
stosowanie stroju ochronnego. 
 
 

Czyszczenie narzędzi i przechowywanie: 
Nie wykorzystany grunt przechowywać w zamkniętym, oryginalnym       
opakowaniu, w przewiewnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie       
zamrażać i chronić przed ciągłym, silnym działaniem słońca. 
 
Narzędzia wykorzystane w trakcie pracy należy czyścić       
rozpuszczalnikiem. Ręce należy umyć ciepłą wodą z mydłem.  
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UWAGA! 

  
 
Produkt niebezpieczny! 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt łatwopalny 
 
 
 
 
 
 
W przypadku połknięcia może powodować uszkodzenie      
płuc. 
 
 
 
 
Substancja drażniąca. W przypadku kontaktu ze skórą       
może wywoływać podrażnienie, uczulenie itp. 
 
 
 
Produkt szkodliwy dla środowiska. Nie wylewać do       
wody. 
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