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Obszary stosowania 

Preparat Remmers Uniplan Grund 
jest stosowany jako wstępna po-
włoka zwiększająca przyczepność, 
przeznaczona zwłaszcza do 
szczelnych i nie chłonących podło-
ży, jak np. stare okładziny cera-
miczne, asfalt lany, jastrych anhy-
drytowy, dobrze zagęszczone, 
gładkie podłoża cementowe, po-
sadzki z desek drewnianych, płyty 
OSB i wiórowe oraz mocno przyle-
gające resztki kleju, które następ-
nie będą pokrywane masą samo-
poziomującą Remmers Uniplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwości produktu 
Remmers Uniplan Grund jest wy-
sokiej jakości, bezrozpuszczalni-
kowym preparatem gruntującym, 
zwiększającym przyczepność, 
przeznaczonym do nie chłonących 
podłoży i posadzek z desek drew-
nianych, które później będą po-
krywane materiałami cementowymi 
jak np. masą samopoziomującą 
Remmers Uniplan. Preparat grun-
tujący Remmers Uniplan-Grund 
jest gotowy do stosowania, szyb-
koschnący, cechuje się znakomitą 
przyczepnością do podłoża.  
Wylewkę Remmers Uniplan 
można układać już po 1 godzi-
nie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2820 

Uniplan Grund 
Wysokiej jakości, szybkoschnąca, bezrozpusz-
czalnikowa powłoka gruntująca, zwiększająca 
przyczepność 
przeznaczona do szczelnych, nie chłonących podłoży i posadzek z de-
sek drewnianych 

Dane techniczne produktu

Gęstość: ok. 1,0 g/cm3 
Lepkość: ok. 2500 mPas 
Odczyn pH: 7 
Wygląd: niebiesko-czarna dyspersja  

polimerowa 
Nadzór jakościowy: skład i jakość 
Czas schnięcia: 45 minut przy 20°C 
Ogrzewanie podłogowe: nadaje się 



Strona 2 z 2 

 
2820 IT 11.06 
 

          Remmers Polska Sp. z o.o. ul. ● Sowia 8 ● 62-080 Tarnowo Podgórne ● tel. 0-61 8168100 fax: 061 8168111         www.remmers.pl           Remmers Polska Sp. z o.o. ul. ● Sowia 8 ● 62-080 Tarnowo Podgórne ● tel. 0-61 8168100 fax: 061 8168111         www.remmers.pl           Remmers Polska Sp. z o.o. ul. ● Sowia 8 ● 62-080 Tarnowo Podgórne ● tel. 0-61 8168100 fax: 061 8168111         www.remmers.pl 

Podłoże 
Podłoże musi być trwale suche, 
mocne, czyste i wolne od substan-
cji zmniejszających przyczepność 
preparatu Remmers Uniplan 
Grund (np. warstwy mleczka ce-
mentowego, luźne cząstki, pył, 
olej, tłuszcz itd.). W razie potrzeby 
podłoże należy oczyścić i usunąć 
nienośne warstwy. Warstwy pyłu 
należy dokładnie usunąć przez 
odkurzanie. Z istniejących posa-
dzek użytkowych (posadzki z de-
sek drewnianych lub płytek) należy 
usunąć ewentualne resztki środ-
ków pielęgnacyjnych (np. wo-
sków). 
Sposób stosowania 
Preparat Remmers Uniplan Grund 
jest gotowy do stosowania i nanosi 
się go kryjąco na całą powierzch-
nię, po odpowiednim przygotowa-
niu podłoża, w cienkiej warstwie 
o jednolitej grubości za pomocą 
wałka z tworzywa piankowego lub 
wałka z krótkim włosiem. Należy 
unikać tworzenia kałuż. Po wy-
schnięciu powłoki gruntującej 
Remmers Uniplan Grund (zależnie 
od temperatury, minimum 1 godzi-
na) nanosi się masę samopozio-
mującą Remmers Uniplan w war-
stwie o dowolnej grubości. 
Wskazówki 
Nie stosować preparatu Remmers 
Uniplan Grund przy temperaturach 
posadzki poniżej 12°C. Przy grun-
towaniu podłoży w strefie mokrej 
należy dodatkowo zastosować pod 
okładziną ceramiczną uszczelnie-
nie zespolone (Remmers Flüssige 
Folie, Remmers Elastoschlämme 
1K/2K). Obowiązują odnośne 
przepisy, wytyczne i zalecenia 
dotyczące późniejszego układania 
okładzin posadzkowych.  
 
 
 
 

Narzędzia, czyszczenie 
Wałek z tworzywa piankowego lub 
wałek z krótkim włosiem. 
Narzędzia czyścić wodą gdy są 
jeszcze mokre. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 
Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
1 l, 5 l i 10 l 
Zużycie: 
Ok. 100 g/m2 zależnie od właści-
wości powierzchni i szorstkości 
podłoża. 
Trwałość podczas składowania: 
W zamkniętych, oryginalnych opa-
kowaniach, przy składowaniu  
w miejscu chłodnym i zabezpie-
czonym przed mrozem, co naj-
mniej 12 miesięcy. 
Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska , usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


