
ПРИЗНАЧЕННЯ
Для укріплення та підготовки поверхонь (штукатурки, бетонні, 
волокнистоцементні, гіпсокартонні, силікатні та керамічні поверхні) перед 
виконанням опоряджувальних робіт – штукатурення, шпаклювання, 
декоративного оздоблення, фарбування, наклеювання шпалер, облицювання 
плиткою, приклеювання пінополістиролу та влаштування підлоги.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Підготовка поверхні
Основа повинна бути міцною, сухою без відшарувань, очищеною від бруду, пилу, 
мастил, жирів та залишків фарб. Ділянки основи, що уражені пліснявою та 
будь-якими іншими біологічними утвореннями необхідно видалити та обробити 
антисептичною ґрунтовкою.

Виконання робіт
Ґрунтовку перед використанням необхідно перемішати. Рівномірно нанести 
ґрунтовку на поверхню пензлем, щіткою, валиком або розпилювачем. В 
залежності від пористості та водопоглинання основи ґрунтовка наноситься 
в один або декілька шарів. Наступний шар наносити після повного висихання 
попереднього. Усі наступні роботи необхідно виконувати тільки після повного 
висихання поверхні (до 6 годин).

Роботи з ґрунтування поверхонь виконуються при температурі навколишнього 
середовища і основи від +5°С до +35°С. Інструменти після використання необхідно 
промити водою. Залишки невикористованої ґрунтовки утилізувати згідно 
з ДСТУ 4462.3.01:2006.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 > час висихання – 4-6 годин;
 > витрата ґрунтовки – 0,1-0,2 l/m2 за одне нанесення.

Витрата ґрунтовки залежить від типу поверхні, її поглинаючих властивостей та 
способу нанесення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Під час виконання робіт необхідно уникати потрапляння ґрунтовки на шкіру 
та в очі. При потраплянні в очі негайно промити їх великою кількістю води та 
звернутися до лікаря.

Використовувати захисні окуляри, респіратор та гумові рукавички.

ЗБЕРІГАННЯ
Ґрунтовку транспортують та зберігають у герметично закритій тарі в сухому 
провітрюваному приміщенні при температурі від +5°С до +25°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.

ФОРМА ПОСТАВКИ ҐРУНТОВКИ
Каністри поліетиленові об’ємом 5 L. Палетовані на дерев’яному піддоні розміром 
1200х900 mm по 120 каністр, запаковані термоусадочною плівкою. Загальна вага 
нетто - 600 kg.

Каністри поліетиленові об’ємом 10 L. Палетовані на дерев’яному піддоні розміром 
1200х900 mm по 60 каністр, запаковані термоусадочною плівкою. Загальна вага 
нетто - 600 kg.

Акрилова ґрунтовка для внутрішніх робіт. 

для внутрішніх робіт

для пористих поверхонь

зменшує витрати оздоблювальних матеріалів

не містить розчинників і летючих речовин
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