
DECOR PRIMER FONDO

ОПИС
Епоксидний двокомпонентний праймер білого кольору, без 
розчинників, для вирівнювання поглинаючих і непоглинаючих основ 
перед нанесенням Starlike Decor.

ПЕРЕВАГИ
 - Забезпечує рівномірне поглинання основ
 - Чистий білий колір, який підкреслює колірну гамму Starlike Decor без 
зміни оригінального тону

 - Легкий в нанесенні та шліфуванні
 - Забезпечує відмінне зчеплення

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Продукт предназначен для выравнивания и равномерного 
распределения поглощения следующих оснований:

- цементных штукатурок
- бетона
- гипсокартонных панелей
- облегченных панелей с цементой штукатуркой
- деревянных панелей
- керамической и мозаичной облицовки

После застывания представляет собой идеальное основание для 
нанесения Starlike Decor.
Также подходит для заполнения трещин в цементных стяжках. 
Для этого, сразу после заполнения трещин, на еще свежий слой 
Decor Primer Fondo посыпать кварцевый песок (гранулометрия 0,4-
1 мм). После высыхания убрать излишки песка и можно применять 
цементные клеи или выравнивающие материалы. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВ
Поверхня повинна бути чистою, досить витриманою, сухою та рівною. 
Поглинаючі основи, як, наприклад, цементні штукатурки, бетон, 
гіпсокартонні та полегшені панелі повинні бути попередньо оброблені 
Primer C.
Існуючі фарба або лак повинні бути видалені, а основу оброблено 
Primer C.
Обробку на основі гіпсу, цементу або вапна, виконану тонким шаром, 
необхідно зняти, а основу обробити Primer C.
Нерівні цементні основи можна вирівняти за допомогою Litoplan 
Rapid або Litoplan Smart - тиксотропними цементними розчинами для 
швидкого вирівнювання.
У разі нанесення на вже існуюче керамічне або мозаїчне облицювання, 
поверхню необхідно попередньо знежирити за допомогою 
денатурованого спирту.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ
Співвідношення розведення:
100 частин Компонента А + 9,5 частин Компонента В (обидва 
компоненти розфасовані в необхідній пропорції)
Вилити увесь каталізатор (компонент В), що знаходиться в окремому 
пакеті в цьому ж відрі, у відерце з білою пастою (компонент А) та 
перемішати електродрилем з насадкою до отримання однорідного 
розчину без грудочок. Для виключення нерівномірного замісу 
рекомендується зішкребти за допомогою кельми розчин зі стін та дна 
відра і повторно перемішати. Не рекомендується замішувати вручну.
Робочий час отриманої суміші 60 хвилин за температури 23оC.

НАНЕСЕННЯ
На основи з цементної штукатурки, гіпсокартону, залізобетону або 
полегшених панелей, попередньо оброблених Primer C, нанести Decor 
Primer Fondo за допомогою металевого гладкого шпателя, тонким 
однорідним шаром в 1 мм. У разі злегка нерівної основи можливе 
нанесення ще одного шару Decor Primer Fondo з метою вирівнювання 
поверхні.
У разі вже наявного керамічного або мозаїчного облицювання, а також 
дерев’яних панелей, Decor Primer Fondo наноситися в два перехресних 
шари. Інтервал нанесення шарів не менше 24 годин. Загальна товщина 
шарів 2 мм. При нанесенні першого шару рекомендовано використання 
склосітки для створення рівномірної товщини продукту.
Базове покриття дозволяє отримати гладку білу поверхню з однорідним 
поглинанням для подальшого нанесення Starlike Decor.
Перед фінішним шліфуванням поверхні почекати 24 години, коли 
матеріал повністю застиг. Після застигання шарів необхідно зашкурити 
поверхню білим або світлим наждачним папером (гранулометрія 60) 
вручну або за допомогою машинки. Переконавшись, що поверхня 
ідеально гладка та повністю суха, прибрати пил і розпочати нанесення 
Starlike Decor.

УВАГА
•  Ретельно замішувати розчин та не змінювати пропорції змішування 

компонентів (А + В).
• Не додавати в продукт воду або розчинники.
• Для чищення інструменту використовувати воду, поки продукт ще не 

застиг.
• Не наносити продукт на мокрі основи та основи, схильні до ефекту 

висхідної вологи.
• Не наносити на основи з покриттям з фарби або лаку.
• Не наносити на основи з тонкошаровою штукатуркою з вапна, гіпсу 

або цементу.
• За низьких температур час затвердіння може істотно збільшуватися.
• Не наносити при температурі нижче +5оC.
• Не використовуйте продукт в цілях, не передбачених у цьому 

технічному описі.

ЕПОКСИДНИЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСНОВ
ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ STARLIKE DECOR

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



DECOR PRIMER FONDO

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Зовнішній вигляд Компонент А: біла паста

Компонент В: густа рідина
Колір Білий
Нанесення Гладкий металевий шпатель
Питома вага 1,7 кг/л
Час життя суміші Близько 60 хвилин за t +23оС
Температура застосування Від +5оС до +35оС
Час застигання Близько 24 годин за t +23оС
Витрата Близько 1,25 кг/м2 на мм товщини

ВЛАСТИВОСТІ
Усадка (EN 12808-4) ≤ 1,5 мм/м
Модуль пружності (4.01/049 внутр.метод) ≤ 4000 МПа

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 24 місці в оригінальній упаковці в сухому місці

УПАКОВКА Пластиковое відро 5 кг Піддон: 500 кг


