
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунт-фарба застосовується для попередньої обробки основ з 
метою їхнього зміцнення, підвищення адгезії та полегшення 
робіт із нанесення декоративних штукатурок і фасадних фарб 
на силіконовій основі. Призначена для декоративно-захисно-
го фарбування основ із цементних, цементно-вапняних, гіпсо-
вих розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев’яних і дерево-
похідних поверхонь всередині та зовні споруд.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа повинна бути сухою та міцною, без видимих руйну-
вань, очищена від пилу, напливів, масляних плям та інших 
речовин, що знижують адгезію до основи.  Місця, уражені 
грибком, покриті пліснявою, механічно очистити та проде-
зінфікувати протигрибковим засобом перед початком про-
ведення робіт з ґрунтування. Тріщини в мінеральних основах 
замазати шпаклівкою SACMA Wall plaster.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Фарбувати поверхню необхідно тільки після висихання мате-
ріалів для підготовки основи.  Можливе загусання виробу, яке 
зникає після додавання до 5% води і ретельного перемішуван-
ня. Силіконову ґрунт фарбу перед застосуванням слід ретельно 
перемішати.  Наносити пензлем, щіткою або валиком. Малярні 
роботи виконувати за температури основи і навколишнього 
середовища від +5ºC до +25ºC. Після закінчення малярних ро-
біт інструменти вимити водою.
Свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від атмос-
ферних опадів до повного висихання фарби.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці за температури від +5 °С до 
+35 °С — 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаков-
ці. Берегти від заморожування та попадання прямих сонячних 
променів.

ВЛАСТИВОСТІ

   готова до 
використання 

   паропроникна 

   зміцнює поверхню  
та сприяє підвищенню 
адгезії

   спрощує нанесення 
декоративної 
штукатурки

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСНОВ ПІД НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНИх 
шТУКАТУРОК І ФАСАДНИх ФАРБ НА СИЛІКОНОВІй ОСНОВІ

Технічний опис

Ґрунт-фарба силіконова



УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. 

УПАКОВКА
SACMA Ґрунт-фарба силіконова фасується в пластмасові відра по 5 і 10 л.

ТЕхНІЧНІ хАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: водна дисперсія синтетичних смол 
із мінеральними наповнювачами

Колір: білий

Густина: 1,46 кг/л

Температура основи 
під час застосування: від +5 °С до +30 °С

Стійкість до опадів: через 12 годин

Витрата: від 0,4 л/м2

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
ТУ У 20.3-41041284-001:2017 група Ф1
Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним харак-
теристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приго-
тування і нанесення, які наведені в даному технічному описі.

При роботі з ґрунт-фар-
бою потрібно захищати 
очі та шкіру. У випадку 
потрапляння ґрунт-фар-
би в очі слід негайно 
промити їх водою та 
звернутися по допомогу 
до лікаря.




