
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Призначена для ґрунтування цегляних, цементних, вапняних, 
цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, бетонних та ін-
ших не міцних та сильно поглинаючих основ. Застосовується 
під шпаклювальні маси, фарби, клеї та вирівнювальні маси для 
стель, стін і підлоги всередині і зовні приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа має бути сухою та міцною, не мати явних ознак руй-
нування. Перед застосуванням ґрунтовки основу очистити від 
пилу та масляних плям. Основи з елементами біологічної ко-
розії обробити антимікробною ґрунтовкою. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Засіб перемішати, розбавляти не рекомендовано. Наносити за 
температури основи й навколишнього середовища від +5ºC до 
+30ºC в один шар пензлем, валиком або гідродинамічним роз-
пиленням. Не допускати виникнення калюж і підтікань. Залеж-
но від стану поверхні ґрунтовку можна наносити в один або 
два шари. Подальші оздоблювальні роботи виконувати через 
24 години після ґрунтування. У разі застосування ззовні на-
несення і висихання виробу не може відбуватися за поганих 
атмосферних умов. Інструменти вимити водою.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці за температури від +5 °С до 
+30 °С — 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаков-
ці. Берегти від заморожування та попадання прямих сонячних 
променів. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. 

ВЛАСТИВОСТІ

   зменшує водопоглинання 
та забезпечує правильне 
висихання нанесених 
пізніше виробів

   укріплює основу 
і зв’язує її крихкі частки 

   готова до використання

ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА

Технічний опис

Primer



УПАКОВКА
SACMA Primer фасується в пластмасові каністри по 5 і 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: дисперсія на основі синтетичних смол

Колір: прозора

Температура основи 
під час застосування:

 від +5 °С до +30 °С

Рівень рН: 6,0 – 8,5

Витрата: від 0,1 до 0,2 л/м2 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
ТУ У 20.3-41041284-002:2017 група ГР1
Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним харак-
теристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приго-
тування і нанесення, які наведені в даному технічному описі. 

У випадку потрапляння 
ґрунтовки в очі слід 
негайно промити їх во-
дою та звернутися по 
допомогу до лікаря.




