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OPIS PRODUKTU 
 
Grunt V150 primer jest produktem na bazie rozpuszczalników przeznaczonym do jednoczesnego oczyszczania i 
gruntowania powierzchni membran Versigard EPDM przez aplikacją taśmy Versico polybacking lub innych taśm 
klejonych przy pomocy wałka.   
 
 PODSTAWOWE PARAMERTY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI 
 

Kolor Brązowo oliwkowy 

Składnik podstawowy Syntetyczna guma 

Składniki stałe 18% 

Punkt zapłonu 4.4°C 

VOC (lotne związki) 727 g/litr 

Okres przydatności do 
użycia 

9 miesięcy 

Przeciętna waga 0,9 kg/litr 

 
UWAGI I OSTRZEŻENIA 
 
1. Ten produkt jest łatwopalny. Podczas używania I przechowywania należy go trzymać z dala od wysokich 

temperatur, płomieni czy iskier.  
 
2. Opakowanie powinno być zamknięte gdy produkt nie jest używany. Gruntu nie wolno stosować w zamkniętych i 

słabo wentylowanych powierzchniach. Należy unikać wdychania oparów, kontaktu ze skórą i oczami.  
 
3. Nie wolno wdychać oparów. Wiadro z klejem należy zamykać w trakcie przerw w pracy. Należy dbać o właściwą 

wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze. Przy problemach z 
oddychaniem należy podać tlen i skontaktować się z lekarzem. W czasie nakładania kleju unikać wyziewów 
pyłu z wentylatorów. Nie wolno otwierać i mieszać kleju przy wlotach świeżego powietrza. Po zakończeniu 
pracy wiadro z klejem należy dokładnie zamknąć, a w razie potrzeby uszczelnić.  

 
4. W przypadku połknięcia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza. 
 
5. W trakcie stosowania gruntu V150 należy używać chemoodpornych rękawic (gumowane), w celu uniknięcia 

barwiących i drażniących składników.   
 
6.  Zawartość puszki należy dokładnie mieszać ( w trakcie używania co 15-20 minut ), gdyż zawarte w impregnacie 

pigment mają tendencję do osiadania. Tylko dokładnie wymieszaną zawartość można stosować do 
gruntowania. Nie wolno do rozcieńczać, gdyż spowoduje to obniżenie parametrów produktu.  

 
7. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może skrócić okres przydatności kleju do użycia. 

Zaleca się składowanie Verisco V150 w temperaturach poniżej 15°C i podgrzanie go do temperatury pokojowej 
przed użyciem. 

 
9. Pojemnik należy trzymać szczelnie zamknięty, zamykać w trakcie przerw w pracy i chronić przed dostaniem się 

wilgoci do pojemnika. Raz otwarty w wilgotnym środowisku może zwulkanizować a jego konsystencja 
przeobrazi się w żel w ciągu kilku dni. Konieczne może być uszczelnienie zamkniętej puszki uszczelką gumową 
lub silikonem.  

 
10. W trakcie wysychania środka gruntującego ( zaraz po jego użyciu ) na jego powierzchni może dochodzić do 

skroplenia wody przy temperaturze powietrza zbliżonej do punkt rosy. Jeśli do tego dojdzie należy natychmiast 
przerwać nakładanie środka. Kiedy warunki pogodowe ulegną poprawieniu umożliwiając klejenie, wcześniej 
zagruntowane powierzchnia musi wyschnąć , a następnie należy ją ponownie zagruntować. 
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11. Należy przejrzeć  kartę bezpieczeństwa gruntu VERSICO V150 PRIMER zanim się go użyje.  
 
12. Przechowywać bez dostępu dla dzieci.  
 
MIESZANIE 
 
Należy mieszać minimum 5minut, do rozpuszczenia osiadłych składników i uzyskania jednorodnego koloru. 
 
WYDAJNOŚĆ 
 
Wydajność gruntu V150 primer (około 23 m² ) uzyskuję się po właściwym nałożeniu na dobrze przygotowaną 
powierzchnię standardowej membrany Versigard EPDM. Wydajność ta może wzrosnąć nawet do 42 m² w 
przypadku fabrycznie oczyszczonej membrany  Verigard Kleen. 
 
NAKŁADANIE 
 
1. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia za pomocą szczotki  i zmyć wodą.  
a. Nadmiar talku z powierzchni można usunąć za pomocą szczotki lub suchej szmatki.  
b.  W przypadku silnie zabrudzonej powierzchni konieczne może być zmycie jej czyściwem W-Membrane 

Cleaner. Może to być konieczne w przypadku membran narażonych na warunki atmosferyczne od kilku 
tygodni. 

 
uwaga: podczas czyszczenia i gruntowania należy używać odpowiednich rękawic (gumowanych).  

 
2.  Grunt należy dokładnie wymieszać do rozpuszczenia się wszystkich osadów na dnie.  
 
3. Nakładanie gruntu Versico V150 primer  
 

Grunt nakłada się za pomocą czystej szmatki lub wałka malarskiego. Należy przemyć część membrany 
(tam gdzie będą nakładane: taśma Secure polybacking, niewzmocniona taśma obróbkowa PS Flashing, 
zwulkanizowana taśma  vulcanized EPDM strip, lub uszczelniacz EPDM) kolistymi ruchami, dociskając 
do powierzchni, nakładając jednorodną cienką warstwę. Prawidłowo oczyszczona/zagruntowana 
powierzchnia powinna mieć jednorodny kolor na całej powierzchni, bez zacieków, smug i pęcherzy.     
 
uwaga: użycie zwiększonej ilości gruntu nie zwiększy przyczepności taśm: Secure polybacking, PS 

Flashing, vulcanized EPDM strip, lub uszczelniacza EPDM  do membrany.  Należy użyć 
odpowiedniej  ilości gruntu aby uzyskać 100% pokrycie powierzchni na którą będzie nakładana 
taśma lub klej.  

 
4. Należy pozostawić nałożony grunt V150 do wyschnięcia, taka by nie brudził czystego palca przy dotyku. 

Aplikację taśm: Versico polybacking, Versico polyback uncured PS flashing, PS vulcanised EPDM strip 
lub uszczelniacza EPDM należy rozpocząć jak najszybciej, aby uniknąć ewentualnego zakurzenia się 
zagruntowanej powierzchni i uniknięcia słabszej przyczepności w niższych temperaturach. 

5. Należy dokończyć klejenia lub obróbki zgodnie z instrukcją techniczną systemów dachowych Carlise 
 
*  Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być 

identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne 
ogólne.  

 
**  Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych 

Carlise.  
 
Należy dokonywać aplikacji wg najbardziej aktualnej wersji zarówno karty technicznej jak i instrukcji aplikacji. Obie 
dostępne w siedzibie Roofmart Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Giełdowej 12 
 
Wrocław: 07/01/2013 


