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Ґрунтовки Primer C
КОНСОЛІДУЮЧА ТА ІЗОЛЮЮЧА ҐРУНТОВКА У 
ВОДНІЙ ДИСПЕРСІЇ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ. 
ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОДУКТ З ДУЖЕ 
НИЗЬКИМ РІВНЕМ ВИКИДІВ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ 
СПОЛУК.

Грунтовка складається з мікроемульсії на основі синтетичних смол у водній дисперсії, характеризується

високою проникністю до пористих основ, таких як: цементні й ангідридні стяжки, цементні і гіпсові

штукатурки, гіпсокартонні панелі тощо.

•  Готова до використання

•  Просте і швидке нанесення

•  Продукт без розчинників, без запаху

УПАКОВКА Каністра 5 кг - Стандартний піддон 600 кг

Каністра 10 кг - Стандартний піддон 600 кг

Призначена для ущільнення запорошених і слабких поверхонь цементних стяжок і штукатурок.

Рекомендується в якості ізоляційної ґрунтовки для гіпсових, ангідридних і подібних основ перед

використанням цементних клеїв для укладання керамічної плитки. 

Базовий шар для подальшого нанесення самовирівнювальних розчинів або стартових цементних 

шпаклівок. 

Для полегшення текучості розчину, підвищення ступеня адгезії.

Основи повинні бути чистими, сухими, твердими, компактними, без тріщин або розтріскувань, досить

витриманими і вільними від вологи.

Залишки цементу, вапна, гіпсу або старого клею можуть бути механічно видалені за допомогою

піскоструминної обробки, шліфування або інших відповідних методів.

Підлогове покриття з ангідриду необхідно попередньо відшліфувати, а потім очистити від пилу.

Перевірте за допомогою гігрометра, щоб залишкова вологість не перевищувала 0,5% в разі штукатурки або

підлоги на основі гіпсу.

•  Наносити продукт при температурі від +10°C до +35°C

•  Оскільки це продукт на основі синтетичних смол у водній дисперсії, він боїться морозу. При перевезенні

   і зберіганні упаковок на складі переконайтеся, що температура не нижче +5°C, щоб не погіршити якість

   продукту

•  Перед нанесенням перевірте гігрометром, щоб залишкова вологість основи не перевищувала 0,5% в

   разі основ на гіпсовій основі

Продукт може бути нанесений пензлем або валиком рівномірно по всій поверхні.

Залежно від ступеня абсорбції основи продукт може бути нанесений в чистому вигляді або розбавлений

водою у співвідношенні 1:1 або 1:2.

На слабопористі та погано абсорбуючі основи наносьте розбавлений продукт, а на дуже пористі й

абсорбуючі основи наносьте чистий продукт.

Орієнтовно товщина просоченої основи становить близько 1 мм при витраті 200 мл продукту,

нанесеного на один квадратний метр.

Дочекайтеся повного висихання продукту, перш ніж приступити до наступних етапів (приклеювання,

нівелювання, вирівнювання).

При температурі близько +23°C для повного висихання потрібно близько 4 годин.

Низькі температури подовжують час плівкоутворення, високі температури скорочують його.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

РідинаЗовнішній вигляд

БілийКолір

Питома вага 1,0 кг/дм
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7 - 8pH

10 - 20 МПа^с

9-11%

39069000

24 місяці в оригінальній упаковці в сухому місці. Боїться морозу.

Продукт готовий до використання і не вимагає підготовки.

З водою для свіжого продукту. Механічно до затверділогоОчищення обладнання

продукту.

Витрата 100 - 300 г/м

2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПрекраснаГнучкість

Вологостійкість Помірна

ПомірнаСтійкість до масел

ПомірнаСтійкість до розчинників

ПомірнаКислотостійкість

ПРИМІТКИ Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від

конкретних умов будівництва.
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Primer C 2

•  Не наносьте продукт на вологі поверхні або поверхні, схильні до висхідної капілярної вологості

•  У спекотному кліматі зберігайте упаковку продукту в прохолодному і захищеному від сонця місці перед

   використанням

•  Не використовуйте продукт на металевих поверхнях

•  Не використовуйте на не абсорбуючих поверхнях

•  Не використовуйте продукт на магнезитових основах

•  Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту

•  У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

#Зміцнювальна обробка цементних стяжок і штукатурок у внутрішніх приміщеннях проводиться за

ПРОДУКТУ  допомогою водно-дисперсійної ґрунтовки, що наноситься валиком, типу Primer C компанії Litokol S.p.A.

В'язкість за Брукфільдом (SP 6 - 20 об/хв)

Твердий залишок

Митний код

Пропорція змішування

Дозволені температури застосування

Час очікування для нанесення цементних продуктів

Ступінь проникнення

Робоча температура

Від +10°C до +35°C

4 години

Високий

Від -5°C до +90°C

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ТОВ «Літокол Плюс»

м. Київ, Україна

вул. Маричанська, 18 

тел. (044) 258-78-96 

ufficio@litokol.kiev.ua

www.litokol.ua

Ґрунтовки

Термін зберігання

Нанесення  Валик або пензель

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому

досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і

виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу

компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити

придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має

намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного

використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті

його використання.


