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Бетон-Контакт
Пігментована адгезійна грунтовка

Опис продукту
Застосування

Адгезійна пігментована ґрунтовка з додаванням кварцового піску для
зовнішніх і внутрішніх робіт. Призначена для попередньої обробки
мінеральних поверхонь: монолітного бетону, збірних бетонних виробів,
бетонної стелі, глазурованої поверхні керамічних плиток, скла,
гіпсокартону, поверхонь фарбованих алкідними фарбами також металевих
закладних частин перед нанесенням на них гіпсової та цементної
штукатурки, клею для плитки, ліпного декору, будівельних розчинів.
Стійка до впливу агресивних атмосферних явищ, сонячного світла, лужних
сполук. Підвищує адгезію; може використовуватись у якості скріплюючого
шару під час наклеювання методом «плитка на плитку». Не містить
розчинників.

Властивості

 для зовнішніх і внутрішніх робіт
 придатна для фарбованих основ
 підвищена адгезія
 висока вологостійкість
 стійка до лужних сполук
Рожевий
1,35 кг/л
Акрилова дисперсія
Крупний кварцовий пісок, функціональні домішки, пігмент, вода.
Не розводити!

Колір
Щільність
Зв’язуюча речовина
Склад
Розчинник

Нанесення
Основа

Поверхня повинна бути міцною, сухою та очищеною від пилу, масляних і
жирових плям та відшарувань, що осипаються. Підготовка основи
здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013.

Нанесення

Перед використанням ретельно перемішати, також періодично
перемішувати під час роботи. Наносити щіткою або валиком в один шар.
Не розбавляти водою!

Витрата

Витрата на один шар – 250-350 г/м² в залежності від стану поверхні; точна
витрата визначається шляхом пробного нанесення на об’єкті.
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Особливості
Чистка інструментів
Час висихання

Після висихання ґрунтовки необхідно якомога швидше наносити розчини
на оброблену поверхню, щоб уникнути накопичення на ній пилу. Не
рекомендується використовувати по масляним фарбам.
Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Час висихання до нанесення наступного шару розчину становить 6 годин,
повне висихання 24 години, при температурі основи +20°С та вологості
65%. В інших умовах терміни висихання можуть змінитись.

Температура нанесення

Не наносити під час дії прямих сонячних променів, при температурі основи
нижче +5°С та відносній вологості повітря більше 80%, а також на
промерзлі основи!

Колерування

Не рекомендується.

Доповнення
Фасовка

1,4 кг; 2,5 кг; 5 кг; 14 кг

Зберігання

У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°С до
+30°С. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару.
Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці –
24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці.
Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу
промити їх чистою водою. Не виливати грунтовку в каналізацію, водойми
або на грунт.

Заходи безпеки

Утилізація
26.06.2017

Залишки висохлої грунтовки утилізуються як звичайне будівельне сміття.
Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина
СП з ІІ ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність
матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для
передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної
інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.
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