
 

MÄSTARGRUND V  

podkład zapewniający przyczepność-  
do farb do drewna w pomieszczeniach oraz 

do cynkowych i aluminiowych blach na zewnątrz 

 

O produkcie:  
MÄSTARGRUND V to produkt, który jest używany jako podkład do nieobrobionego drewna w pomieszczeniach, na 
które ma być nakładana farba na bazie wody. Sama farba nie wnika w drewno i zwykle tworzy tylko kolorowe pokrycie 
dla drewna. MÄSTARGRUND V wsiąka w powierzchnię drewna, tworząc więź między drewnem, a warstwą farby. 
Dzięki temu farba doskonale przylega np. na meblach, podłogach, oknach i drzwiach. Produkt jest łatwy w użyciu, 
bardzo dobrze się rozprowadza na powierzchni i nie jest wymagający nawet dla malarza bez doświadczenia.  
MÄSTARGRUND V jest również idealny jako podkład do metali galwanicznych, tj. aluminium, czy cynk. Problemem 
dla tego rodzaju metali, szczególnie nowych i nieobrobinoych, jest to, że nie wiążą się z żadną farbą i bardzo ciężko 
jest je pokryć. Stosując MÄSTARGRUND V tworzy się podkład, dzięki któremu nie ma problemu z ich późniejszym 
malowaniem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń!  

  

Zastosowanie na drewnie:  
  
1. Najpierw przeszlifować świeże, heblowane drewno lub płytę wiórową, aby uzyskać lekko szorstką powierzchnię. Gładkie, 

heblowane drewno nie wchłania płynów np. wody, ale także olejów, podkładów, a w szczególności farb. 
2. Zaizolować sęki przed malowaniem, najlepiej roztworem szelakowym, aby z czasem nie stwardniały.  

3. Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest, usunąć luźny materiał np. brud, pozostałości farby lub kurz.   
4. Teraz można nałożyć warstwę MÄSTARGRUND V i pozostawić ją do wyschnięcia na około 1 dzień przed aplikacją farby, 

w zależności od temperatury i wilgotności.  

5. Najwcześniej po 1 dniu można nałożyć pierwszą z dwóch warstw wybranej farby.  

  

Zastosowanie na metalach galwanicznych (aluminium, cynk lub tytan- cynk):  
  
1. Najpierw przetrzeć całą powierzchnię nowego aluminium lub cynku wełną stalową.  
2. Oczyścić całą powierzchnię z kurzu i brudu.  

3. Nałożyć warstwę produktu na metal. Dla MÄSTARGRUND V nie ma znaczenia, czy metal znajduje się wewnątrz czy na 

zewnątrz pomieszczenia, jeśli w późniejszym czasie ma być pokryty warstwą farby. Jednak jeśli chodzi o wybór farby, 

należy zwrócić uwagę, czy dany produkt jest przystosowany do malowania wewnątrz, czy na zewnątrz. Farby zewnętrzne 

zawierają biocydy chroniące powierzchnię przed porostem mchu, których nie zawierają farby wewnętrzne.  

4. Najwcześniej po 1 dniu można nałożyć pierwszą z dwóch warstw wybranej farby.  
  

Dane techniczne:  
  

Spoiwo:    Akrylan              
LZO (Kat A/d):   130 g/l (2010)  
Rozrzedzanie/ Czyszczenie:  Woda, produkt słaborozcieńczalny  
Przechowywanie:    2 lata, chronić przed mrozem  
Temp. w trakcie malowania:   Powyżej +8°C          
Kolor:    Biały, półprzezroczysty po wyschnięciu  
Połysk:     4 = mat  
Wydajność:    
Czas schnięcia:  
  
  
 

W zależności od stanu powierzchni 6-8 m2/l.      
W zależności od temperatury i wilgotności po 1 dniu. 
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