
ПРИЗНАЧЕННЯ
КМ Grunt Block – ґрунтовка-концентрат для внутрішніх робіт. Ґрунтовка на основі 
стирол-акрилової дисперсії призначена для попередньої обробки поглинаючих 
поверхонь.

Ґрунтовка не містить розчинників і летючих речовин. Ефективно зменшує і 
регулює поглинаючу здатність основи, покращує адгезію. Сприяє рівномірному 
схоплюванню гіпсових та цементних розчинів будівельних сумішей.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Порядок роботи
Температура повітря та основи при обробці та до повного висихання ґрунтовки 
має бути в межах від +5°С до +30°С. Основа повинна бути: міцною, сухою, 
очищеною від пилу, забруднень та відшарувань. Перед використанням ґрунтовку 
необхідно перемішати. Ґрунтовку КМ Grunt Block розбавити водою в залежності 
від ступеня гігроскопічності оброблюваної поверхні (ґрунтовка : вода = 1:1 – 1:8).  
У нерозбавленому вигляді не наносити. Розбавлену водою ґрунтовку  
КМ Grunt Block наносити на оброблювану поверхню рівномірно валиком, 
щіткою, пензлем або механізованим способом. При облаштуванні наливних 
підлог рекомендується наносити ґрунтовку в два шари. При цьому другий 
шар наноситься тільки після висихання першого. Наступні роботи проводити 
тільки після повного висихання ґрунтовки (не менше 12 годин при +20°С та 
відносній вологості повітря 65%). Проміжок часу між закінченням висихання 
ґрунтовки та початком наступних робіт має бути якомога меншим, щоб уникнути 
осідання будівельного пилу на оброблену поверхню. Після нанесення ґрунтовки 
інструменти та ємності одразу промити водою. Не додавати у ґрунтовку інші 
матеріали, це призводить до значного погіршення її властивостей. Залишки 
невикористаної ґрунтовки утилізувати згідно з ДСТУ 4462.3.01:2006.

***Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, 
а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним 
описом. 

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтовка КМ Grunt Block призначена для попередньої обробки гігроскопічних 
поверхонь:

 > газобетон і пінобетон;
 > цегляна кладка (керамічна і силікатна цегла);
 > керамзитоблоки і шлакоблоки;
 > гіпсові та цементні штукатурки.

СПІВВІДНОШЕННЯ
Розвести концентрат водою в залежності від пористості основи.
Рекомендоване співвідношення для основи:
 > газоблок – 1:3;
 > цегла керамічна – 1:4 ÷ 1:5;
 > силікатна цегла, керамічний блок – 1:6 ÷ 1:8.

*Остаточна концентрація визначається за показником водопоглинання поверхні.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Під час виконання робіт необхідно уникати потрапляння ґрунтовки на шкіру та в 
очі. При попаданні в очі негайно промити їх великою кількістю води та звернутися 
до лікаря. Використовувати захисні окуляри, респіратор та гумові рукавички.

ЗБЕРІГАННЯ
Ґрунтовку слід транспортувати та зберігати у герметично закритій тарі в сухому 
провітрюваному приміщенні при температурі не нижче +5°С. При зберіганні 
уникати дії прямих сонячних променів, вологи, опалювальних приладів.  
Не допускати заморожування. Гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дати 
виготовлення, вказаної на упаковці. 

 Ô ґрунтовка-концентрат для внутрішніх робіт;

 Ô призначена для попередньої обробки поглинаючих 
поверхонь.

для внутрішніх робіт

паропроникна

призначена для цегляної кладки

для пористих поверхонь
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Відділ
продажу:

Виробник:КМ Grunt Block
ҐРУНТОВКА

10 kg тм


