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Ґрунт-концентрат 1:10 «Aqua Primer»
TM Maxima

Особливості

Збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ. Глибоко
проникає та укріплює поверхню. Знижує витрату лакофарбового
матеріалу та збільшує термін служби фінішного покриття.
Зменшує водопоглинання основи.

Сфера застосування
Застосовується для покращення адгезії та вирівнювання поглинальної здатності різних мінеральних поверхонь перед проведенням
оздоблювальних та фарбувальних робіт, наклеюванням шпалер, кахлю, паркету, підлогових покриттів всередині та зовні
приміщень.

Технічні показники
Норма витрати на один шар

100-150 г/м2, розбавленого ґрунт-концентрату. Витрата залежить від стану та структури поверхні.

Розріджувач

Вода

Спосіб нанесення

Наносити валиком, пензлем або фарборозпилювачем.

Час висихання (23 °С, 50% RH)

< 2 годин

Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251)

пр. 28 %

Густина (ДСТУ ISO 2811-1)

пр. 1,02 г/см3

Строк придатності

24 місяці з дати виготовлення
(за температури від +5 °С до +35 °С)

Фасування

1л

Колір

безкольоровий.

Склад
Акрилова дисперсія, цільові добавки, вода.
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Інструкція із застосування
1

Підготовка поверхні
Поверхню очистити від неміцних покриттів, пилу, масляних, жирових та інших забруднень. Для захисту від плісняви та
грибків поверхню рекомендується обробити антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ «Farbex».

2

Нанесення
Перед ґрунтуванням необхідно приготувати розчин. У чисту ємність налити воду, додати ґрунт-концентрат та ретельно
перемішати протягом двох хвилин.
Залежно від типу поверхні, співвідношення води та ґрунт-концентрату виглядає наступним чином:
Розбавлення

Застосування

Витрата ґрунта-концентрату

Без розбавлення

НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ

1:4

У випадках надмірно крихких поверхонь, які осипаються

20-30 г/м2

1:6

Дуже крихкі, пористі та сильнопоглинаючі поверхні: газобетон,
пінобетон і т.п.

15-20 г/м²

1:8

Поверхні із середньою поглинальною здатністю: штукатурка,
гіпсокартон і т.п.

12-15 г/м²

1:10

Поверхні із слабкою поглинальною здатністю: камінь, бетон,
цегла і т.п.

10-12 г/м²

БЕЗПЕКА
Не змішувати з органічними розчинниками. При проведенні ґрунтувальних робіт використовувати засоби індивідуального
захисту. Вміст ЛОС: кaт. А/8: 30 г/л. Фактичний вміст ЛОС у нерозбавленому ґрунт-концентраті ≤ 15 г/л. При попаданні на шкіру
змивається водою. При попаданні в очі ретельно промити проточною водою. При необхідності звернутися до лікаря.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт! Залишки матеріалу, який висох, та порожню тару утилізувати як звичайне
будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства.

Достовірність цих даних грунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Якість матеріалу повністю відповідає вимогам ТУ У
24.3-32318370-002:2006. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не у відповідності до даної інструкції із
застосування. Придатність продукту для конкретних цілей споживачі повинні визначити самостійно. Із виходом нового видання дана редакція втрачає силу.
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