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STAUF VDP-130 dispersinis gruntas (11150) 

Labai mažos emisijos dispersinis gruntas. 

Ypatybės 

□ Paprasta naudoti. 
□ Suformuoja lygų sugeriantį paviršių. 
□ Universalus pritaikymas. 

 

Naudojimo sritys 

□ Gruntuojama prieš paskleidžiant STAUF medinių grindų klijus  
□ Gruntuojama prieš išlyginant STAUF išlyginamaisiais mišiniais. 

Tinkami pagrindai 

□ Nušlifuotas mastikos asfalto išlyginamasis sluoksnis. 
□ B25 klasės betonas, atitinkantis DIN 1045 standartą (neslystantis 
paviršius). 
□ Kalcio sulfato (liejamosios) grindys. 
□ Medinės lentos. 
□ Drožlių plokštės V100 (E1), OSB plokštės. 
□ Nelaminuotos gipso plaušų plokštės. 
□ Cemento grindys. 

 
Produkto savybės 

□ Tinka šildomosioms grindims. 
□ Gerai įsiskverbia. 
□ Sukimba su išlyginamaisiais mišiniais. 
□ Labai ekonomiškas naudojimas. 
□ Greitai džiūsta. 

Spalva 

□ Žalia. 
Išeiga, m

2 

□ 125 g, paskleidžiant voleliu. 
Džiūvimo trukmė 

□ Apie 45 min., esant 20 °C. 
□ 2 - 4 val. ant nesugeriančių pagrindų.  

Papildomi nurodymai 1 

□ Džiūvimo trukmė: grunto sluoksnis turi būti skaidrus. 
□ Kitoks džiūvimo laikas: 4 val. ant kalcio sulfato (liejamųjų) 

išlyginamųjų sluoksnių. 
Patalpos mikroklimatas darbo vietoje 

□ min. 15 °C, maks. 75% santykinio drėgnumo, pageidautinas 
maks. drėgnumas – 65%. 

Reikalavimai transportavimui 

□ Apsaugoti nuo užšalimo. 
Pavojaus transportuojant kategorija 

□ - 
Reikalavimai sandėliavimui 

□ Apsaugoti nuo užšalimo. 
Laikymo terminas 

□ 12 mėnesių. 
EMI kodas 

□ EC1. 
Pakuotė 

□ 10 kg plastikinis bakas. 
 

Techninė informacija 



STAUF Klebstoffwerk GmbH    Oberhausener Strasse 1 
D-57234 Wilnsdorf 

Tel.    +49 (0)27 39 301-0 
Faks. +49 (0)27 39 301-200 

info@stauf.de 
www.stauf.info 

2013-08-06 10:08 
2/2 

 

 
 
 
 
 
 
 

STAUF VDP-130 dispersinis gruntas (11150) 

Pagrindo patikrinimas 

Prieš pradedant darbą, reikia patikrinti, ar pagrindas atitinka DIN 18356, DIN 18365, DIN 18367 ar atitinkamus šalies standartus. Pagrindas turi būti atsparus spaudimui ir 
tempimui, be įtrūkimų, su pakankamu paviršiaus stiprumu, nuolat sausas, lygus, švarus, be antiadhezyvų, sukepusių sluoksnių ir pan. Be to, reikia patikrinti paviršiaus akytumą ir 
sukibimą. Atkreipkite dėmesį į drėgmės kiekį bei cemento (liejamųjų) ir kalcio sulfato (liejamųjų) grindų absorbcinę galią, taip pat į patalpos temperatūrą, oro drėgnumą ir pagrindo 
temperatūrą. 
 
Pagrindo paruošimas 

Prieš pradedant kloti grindis, pagrindą reikia tinkamai paruošti – jis turi būti švarus, su pakankamu paviršiaus stiprumu, lygus, nuolat sausas, be įtrūkimų. Atsižvelgiant į pagrindo 
tipą ir būklę, reikia atlikti pagrindo mechaninį parengiamąjį apdorojimą (nušluoti, nusiurbti, mechaniškai nuvalyti šepečiu, nušlifuoti, nuvalcuoti, nuvalyti šratasrove). Įtrūkimus ir 
siūles, išskyrus plėtimosi siūlės ir kitas konstrukcines siūles, reikia gerai užsandarinti STAUF liejamąja derva ir grindiniais laikikliais. Tuštumas ir įdubas galima užpildyti savaime 
neišsilyginančiu STAUF išlyginamuoju mišiniu. 
 

Naudojimas 

Paruoštą naudojimui ar sumaišytą gruntą vieną kartą tolygiai paskleiskite avikailio voleliu. 
Į akytus sugeriančius pagrindus gruntas įsigeria, o tankius nesugeriančius pagrindus padengia vientisa plėvele. 
Džiūvimui paspartinti pasirūpinkite tinkama ventiliacija. 
 
 

Atsakomybės ribojimas 

Aukščiau pateikta informacija, atspindinti mūsų atliktų naujausių gaminio ir medžiagos bandymų rezultatus, yra neprivalomojo ir tik rekomendacinio pobūdžio, nes mes neturime 
galimybės kontroliuoti faktinės atliekamų darbų kokybės, naudojamų medžiagų ir darbo vietos sąlygų. Dėl šios priežasties pateiktos informacijos atžvilgiu neteikiamos jokios aiškiai 
išreikštos ar numanomos garantijos. Tas pats taikoma mūsų komercinėms ir techninės konsultavimo paslaugoms, kurios teikiamos nemokamai ir be jokių įsipareigojimų. Dėl to 
pabrėžtinai rekomenduojame atlikti išankstinius bandymus vietoje, stebint ir nustatant produkto atitikimą paskirčiai. Paskelbus šią techninę informaciją, visi prieš tai skelbti 
techniniai duomenys (techninių duomenų lapai, įrengimo rekomendacijos ir kita panaši informacija) tampa negaliojantys. 


