
PRIMER X94

ОПИСАНИЕ
Грунтовка у вигляді водної дисперсії синтетичних смол. Світло-зелений 
колір продукту полегшує визначення вже оброблених ділянок поверхні.

ПЕРЕВАГИ
 - Знижує рівень поглинання поверхні
 - Збільшує час нанесення цементної штукатурки
 - Запобігає утворенню усадочних тріщин
 - Підвищує рівень адгезії різних типів обробки
 - Запобігає хімічній реакції між штукатуркою та цементом, що містяться 
в клейових складах для плитки, внаслідок якого утворюється сіль, що 
називається «вицвіт водного сульфату», що є основною причиною 
відставання керамічних плиток від поверхні штукатурки

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Призначений:
-для ізоляції штукатурних поверхонь перед укладанням керамічної 
плитки, керамограніту, натурального каменю на цементні клеї;
-для підвищення адгезії перед нанесенням штукатурних розчинів, 
вирівнюючих складів, цементних покриттів на поглинаючі поверхні 
(вспучений цемент, бетон, цеглу);
-для обробки основ перед малярськими роботами: фарбуванням стін 
та стель, обклеювання шпалер.

ПІДГОТОВКА ОСНОВ
Призначені для обробки основи повинні бути сухими, досить 
витриманими, міцними, очищеними від слідів фарби, масел, жирів, 
воску та інших речовин, які можуть перешкоджати адгезії. Перед 
нанесенням грунтовки перевірити вологоміром вміст залишкової 
вологості в основі. Для цементно-піщаних та бетонних основ вологість 
не повинна перевищувати 3%, для гіпсових та ангідритних основ не 
більше 0,5%.

НАНЕСЕННЯ

Перед застосуванням необхідно злегка збовтати каністру. Продукт 
наноситься за допомогою валика або плоскої кисті рівномірно на всю 
поверхню. Подальші роботи виконуються після повного висихання 
грунтовки, близько 2 годин при температурі +23оC, попередньо 
проконтролювавши рівень міцності та затвердіння шляхом нанесення 
подряпин.

У разі використання праймера на штукатурні поверхні в якості 
ізолюючого складу для укладання керамічної плитки на цементні клеї, 
продукт наносити не розбавляючи.

Якщо продукт застосовується для підвищення рівня адгезії при 
нанесенні штукатурних розчинів, вирівнюючих складів та ін. його 
необхідно розбавити водою в пропорції 1:1 або 1:2 відповідно з рівнем 
поглинання поверхні. У разі високого рівня поглинання грунтовка 
наноситься в два шари. Другий шар наноситься після висихання 
першого, приблизно через 2 години.

УВАГА
• Не наносити продукт на основи із залишковою вологістю.
• Незважаючи на те, що продукт значно знижує рівень поглинання 

поверхонь, його не можна розглядати в якості гідроізоляційного 
матеріалу.

• Не використовуйте двокомпонентні епоксидні і епоксидно-
поліуретанові клейові склади на основах, оброблених грунтовкою 
Primer X94.

• Не використовуйте продукт в цілях, не передбачених у цьому 
технічному описі.

ГРУНТОВКА ДЛЯ ОБРОБКИ 
ШТУКАТУРНИХ ТА ГІПСОВИХ ПОВЕРХОНЬ 

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Зовнішній вигляд Рідина
Колір Світло-зелений
Твердий залишок 19-21%
В’язкість 10 - 30 мПа
Ph 8 - 9,5
Нанесення Валик або пласка кисть
Температура застосування Від +5оС до +35оС 
Час висихання шару Близько 2 годин за t = +23оС
Еластичність Відмінна
Вологостійкість Задовільна
Стійкість до дії розчинників, кислот, масла Задовільна
Температура експлуатації Від -5оС до +80оС
Витрата 100-200 г/м2 залежно від рівня поглинання поверхні

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 24 місяці в оригінальній упаковці. Боїться холоду, транспортувати та зберігати за температури 
не нижче +5оС. Виключити зберігання під відкритим сонцем та в дуже жарких приміщеннях.

УПАКОВКА Каністра 2 кг  
Каністра 5 кг  

Піддон: 500 кг
Піддон: 600 кгг


