
PRIMER ECONOM

  • ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ

  • НЕ ВИКЛИКАЄ ПОЖОВТІННЯ ФАРБ

  • ВИРІВНЮЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ

  • СТВОРЮЄ ПРОЗОРУ ПЛІВКУ

  • ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

Призначення:
Для підготовки поверхонь зовні та всередині приміщень перед 
нанесенням фарби, шпаклівки, штукатурки, наклеюванням 
шпалер, облицюванням плиткою та влаштуванням підлог. Вирів-
нює поглинаючу здатність поверхні, зміцнює поверхню та збіль-
шує адгезію.

Властивості:
Екологічно чиста, прозора після висихання, не жовтіє.

Сфера застосування:
Цементні і гіпсові штукатурки, легкий бетон, пінобетон, газобе-
тон, цегла, гіпсокартон, магнезитові плити, також ДВП, ДСП і 
фанера.

Основа:
Поверхня повинна бути сухою, міцною, чистою від пилу, бруду, 
жиру та інших речовин, що зменшують адгезію. Мох, грибки, 
водорості, відшарування видалити без залишку.

Застосування:
Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати. Не потре-
бує розбавлення водою. Сильно поглинаючи поверхні обро-
бити у декілька шарів з інтервалом в 2 години. Роботи викону-
ються при температурі основи від +5°С до +30°С і відносній 
вологості до 80%. Робочі інструменти промити водою одразу 
після закінчення робіт.

Технічні характеристики:

Упаковка:
2 л, 5 л, 10 л

Колір:
Transparent/Прозорий

Склад:
Дисперсія акрилова, вода, 
домішки.

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

Висихання:
4 години при температурі 
основи +20°С та відносній 
вологості повітря 60%. При 
інших умовах терміни виси-
хання може змінитись.

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 водойо-
ми та на ґрунт.

Зберігання:
У щільно закритій тарі при 
температурі +5°С до +30°С. 
Гарантійний термін зберіган-
ня в герметично закритій 
заводській упаковці - 12 міся-
ців.
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Фасування/
Код

Призначення Колір Витрата на
один шар

Час
висихання

Система
тонування

2 л/BP2 Transparent 100-200 мл/м2 4 год.

5 л/BP5 Transparent 100-200 мл/м2 4 год.

10 л/BP10 Transparent 100-200 мл/м2 4 год.
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