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Полупрозрачен, водоразтворим грунд, на базата на 100% 
акрилни смоли. Използва се като основа за водоразтворимите 
бои на VITEX (латексови, акрилни, циментови, relief, и други). 
Осигурява изключително лесно нанасяне и нисък разход. 
Подобрява външния вид, повишава покривността, адхезията и 
устойчивостта на финишната боя. Подходящ е и за грундиране 
на алкални повърхности, които импрегнира и стабилизира. 
Практически без мирис по време на нанасяне, тъй като не 
съдържа амоняк. 

     •    100% акрилен 
     •    Отлична адхезия 
     •    Подобрява качествата на финишната боя
  
РАЗЦВЕТКИ
Полупрозрачен

ОПАКОВКА
В съдове от 750 mL 3 L 10 L

РАЗХОД
18 – 20 m2/L за всеки слой, върху подходящо подготвени 
повърхности.

ЛОС (Летливи органични съединения)
Пределна стойност за максималното съдържание на ЛОС, 
приета в ЕС (Директива 2004/42/ЕО) за конкретния продукт 
(категория А/з “Фиксиращи грундове”, Тип „ВР” - водоразтворим): 
30 g/L. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за 
употреба) е 6 g/L.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ
Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, 
мазнини или ронливи материали. 

ПОЛАГАНЕ
Преди употреба, продуктът трябва да се разбърква добре. 
Нанася се на един слой, с четка, с валяк или с пистолет airless, 
като се разрежда 300-400% с вода. Продуктът не трябва да се 
полага при температури по-ниски от 5°С, по-високи от 35°С и/
или при относителна влажност по-висока от 80%.
Нанесеният слой е сух при допир до 15-30 минути. След 4-6 часа 
от нанасянето на грунда, върху него може да бъдат нанесени 
латексови или акрилни бои на Vitex. Дадените времена варират 
в зависимост от атмосферните условия (относителна влажност и 
температура). 
Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и ако 
е необходимо се измиват със сапун или с миещ препарат. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вискозитет 70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Плътност 1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

СЪХРАНЕНИЕ 
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват 
затворени, на сенчесто място, далече от преки 
слънчеви лъчи, при температура в интервала 
5°C-38°C.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди употреба прочетете етикета. За подробни 
указания и предпазни мерки, прочетете 
Информационния лист за безопасност на 
продукта.

Primer
Грунд Акрилен 100% водоразтворим


