
PRIMER CONCENTRATE

Призначення:
Для отримання ґрунтовки глибокого просочування. Для підго-
товки поверхонь зовні та всередині приміщень перед нанесен-
ням лакофарбових покриттів, штукатурки, шпаклівки, наклею-
ванням шпалер, облицюванням плиткою та влаштуванням 
підлог. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні, зміцнює 
поверхню та збільшує адгезію.

Властивості:
Екологічно чиста, прозора після висихання, не жовтіє, не місти-
ть органічних розчинників, без запаху.

Сфера застосування:
Шпаклівки, штукатурки на основі гіпсу та цементу, гіпсокартон, 
легкий бетон, цегла, ДВП, ДСП. Укріплення старих крихких 
штукатурок та фарби. 

Основа:
Поверхня повинна бути сухою, міцною, чистою від пилу, бруду 
та інших речовин, що зменшують адгезію. Мох, грибки, водо-
рості видалити без залишку. Вражені грибками місця очистити і 
обробити антисептичним розчином згідно інструкції.

Застосування:
Ґрунт-концентрат розбавити чистою водою у співвідношенні 1:4 
і ретельно перемішати. Для сильно поглинаючих основ розба-
вити у співвідношенні 1:5. Для ґрунтування слабо поглинаючих 
основ розбавити 1:3. Роботи виконуються при температурі 
основи від +5°С до +35°С і відносній вологості повітря 80%. 
Робочі інструменти промити водою одразу після закінчення 
робіт

Технічні характеристики:

Упаковка:
1 л, 2 л, 5 л

Колір:
Transparent/Прозорий

Склад:
Дисперсія синтетичної смо-
ли, вода, домішки.

Витрата матеріалу:
На один шар ~ 100-200 мл/м2 
в залежності від основи.

Висихання:
4 години при температурі 
+20°С і відносній вологості 
60%. При інших умовах час 
висихання може змінюва-
тись.

Інструмент:
Розпилювач, валик, щітка.

Заходи безпеки і утилізація:
зберігати в недоступному 
для дітей місці. Не допускати 
потрапляння ґрунтовки в очі 
чи на шкіру. Забороняється 
виливати ґрунтовку у водой-
ми, каналізацію та на ґрунт.

Зберігання:
у щільно закритій тарі при 
температурі +5°С до +35°С. 
Гарантійний термін зберіган-
ня в герметично закритій 
заводській упаковці - 12 міся-
ців.
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Екологічно чиста

Прозора після висихання

Не жовтіє

Не містить органічних розчинників

Без запаху

Фасування/
Код

Призначення Колір Витрата на
один шар

Час
висихання

Система
тонування

1 л/PС1 Transparent 100-200 мл/м2 4 год.-

2 л/PС2 Transparent 100-200 мл/м2 4 год.-

5 л/PС5 Transparent 100-200 мл/м2 4 год.-


