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Cechy Crossin®  

Front A Grunt

• Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej

• Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża

• Ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury

• Zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej

• Ogranicza możliwość rozwoju glonów i grzybów

• Podbarwiony pod kolor tynku redukuje efekt  

  przebijania podłoża

• Posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do podłoży  

  mineralnych, jak i pokrytych powłoką malarską na bazie  

  tworzyw sztucznych

Opis Gotowy do stosowania preparat gruntujący pod silikonowe 

masy tynkarskie na bazie spoiwa akrylowego i silikonowego. 

Zastosowanie Crossin® Front A Grunt to barwiony preparat na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonowych środków 

hydrofobizujących. Preparat jest przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod silikonową masę 

tynkarską Crossin® Front A. Służy do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz  

budynków oraz warstw zbrojonych w systemie ociepleń Crossin® Front. Może być stosowany zarówno 

na odpowiednio mocnych i równych podłożach mineralnych, jak również na podłożach pokrytych dobrze zwią-

zaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych.

Crossin® Front A Grunt. 
Preparat gruntujący pod silikonowe masy tynkarskie.

Istotne parametry techniczne Crossin® Front A Grunt.

Bazowy środek wiążący spoiwo akrylowe i silikonowe

Kolor biały

Waga/Opakowanie 10 l/jednorazowe opakowanie plastikowe

Pigmenty nieorganiczne pigmenty barwne

Gęstość ok. 1,3 g/cm3

Zawartość substancji stałych min. 44%

Wydajność ok. 0,20 l/m2 (w zależności od chłonności podłoża)

Czas schnięcia 24 h

Względna wilgotność powietrza <=75%

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5°C do +25°C

Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę 
przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.

Przydatność do stosowania 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu (przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu).

Ważne wskazówki Okres sezonowania naniesionego na podłoże preparatu przed naniesieniem tynku wynosi ok. 24 godz. 
Preparatu nie wolno rozcieńczać.

Produkt jest elementem składowym systemów Crossin® Insulations.



Cechy Crossin®  

Front A

• Najwyższa odporność na niekorzystne działanie   

  czynników atmosferycznych

• Podwyższona odporność na zabrudzenia

• Niska nasiąkliwość powierzchniowa

• Bardzo dobra paroprzepuszczalność

• Dodatkowe zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów

• Dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz podłoży  

  pokrytych powłoką na bazie tworzyw sztucznych

• Wysoka hydrofobowość

Opis Masa tynkarska na bazie spoiwa silikonowego. 

Zastosowanie Crossin® Front A jest przeznaczony do ręcznego wykonywania odpornych na zabrudzenia, cienkowarstwowych 

wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków oraz warstw wykończeniowych w systemie ociepleń Crossin® Front. 

Produkt cechuje dobra przyczepność zarówno do podłoży mineralnych, jak i pokrytych dobrze związaną powłoką 

malarską na bazie tworzyw sztucznych. Może być stosowany na elewacjach budynków nowo wznoszonych  

i już istniejących.

Crossin® Front A szczególnie polecany na obiektach wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia oraz  

na budynkach zlokalizowanych w pobliżu dróg i zakładów przemysłowych.

Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem Crossin® Front A Grunt.

Crossin® Front A.
Silikonowa masa tynkarska.

Istotne parametry techniczne Crossin® Front A.

Bazowy środek wiążący spoiwo silikonowe

Waga/Opakowanie 25,0 kg netto/jednorazowe opakowanie plastikowe

Kolory naturalna biel

Faktura pełna  „baranek“

Grubości ziarna 1,5 mm oraz 2 mm

Wydajność 2,3 kg/m2 (dla faktury „baranek” - 1,5 mm); 3,0 kg/m2 (dla faktury „baranek” - 2 mm)

Czas schnięcia Około 24 h w temperaturze +20˚C i przy wilgotności względnej 55%. W niższych temperaturach, przy wyższej 
wilgotności podłoża czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Przepuszczalność pary wodnej Sd=0,30 m (kat. V2)

Absorpcja wody w=0,09 kg/m2∙h0,5 (kat. W2)

Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniają-
cym ochronę przed mrozem. Napoczęte opakowanie należy szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.

Przydatność do stosowania 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu (przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu).

Produkt jest elementem składowym systemów Crossin® Insulations.
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