
ОПИС

ПЕРЕВАГИ /
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЗНАЧЕННЯ
ВИКОРИСТАННЯ

Призначений для протипилової обробки підземних поверхів, гаражів і складів.

Продукт характеризується відмінною стійкістю до стирання, води, масел і палива. Підходить для

герметизації мікротріщин.

ПІДГОТОВКА
ОСНОВ

НАНЕСЕННЯ Переконайтеся, що температура основи становить не менше +10°C, щоб забезпечити плівкоутворення

продукту.

Нанесіть ґрунтовку Concrete Primer за допомогою коротковорсового валика, рівномірно розподіляючи її по

поверхні, не залишаючи скупчень продукту.

Рекомендується застосовувати два шари продукту, що перекриваються.

Другий шар слід наносити після висихання першого (близько 2 годин при температурі +23°C).

Прохід буде можливий як мінімум через 24 години після нанесення другого шару.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ •  Наносити продукт при температурі від +10°C до +30°C

•  Оскільки це продукт на основі синтетичних смол у водній дисперсії, він боїться морозу. При перевезенні
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Ґрунтовки Concrete Primer
ПРОТИПИЛОВА ҐРУНТОВКА У ВОДНІЙ ДИСПЕРСІЇ ДЛЯ
БЕТОННИХ ПІДЛОГ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ
ПРИМІЩЕНЬ. ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТ.

Ґрунтовка у водній дисперсії, готова до використання, не жовтіє, не містить розчинників, для протипилової

обробки бетонних підлог всередині і зовні.

УПАКОВКА Каністра 5 кг - Стандартний піддон 600 кг

•  Готовий до використання

•  Просте і швидке нанесення

•  По покриттях, обробленим ґрунтовкою Concrete Primer, можна ходити вже через 24 години після

  нанесення

•  Знижені витрати

•  Також підходить для зовнішніх покриттів

•  Продукт без розчинників, без запаху

•  Продукт не має обмежень для автомобільних, морських, повітряних і залізничних перевезень

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.

Якщо основа нерівна або висота неправильна, їх можна вирівняти перед укладанням, використовуючи

відповідні вирівнювальні або самовирівнювальні продукти, такі як Litoliv S40 Eco, Litoliv Extra 15, Litoliv 

Express або Litoplan Smart.

Естетичний ефект буде поліпшений, а споживання ґрунтовки Concrete Primer знижено.

Будь-які тріщини або розтріскування повинні бути зашпаровані за допомогою Multifondo EVO, слід посипати

ще свіжу поверхню піском або сухим кварцом з розміром зерна 0,4-1 мм.

У будь-якому випадку необхідно вивчити відповідні технічні карти для правильного використання

зазначених продуктів.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ПРОДУКТУ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Рідина

Колір Білий

Питома вага 1,01 кг/дм
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pH 6,5 - 7,5

В'язкість за Брукфільдом (SP 6 - 20 об/хв) 10 - 30 МПа^с

Твердий залишок 15%

39069090

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

Продукт готовий до використання і не вимагає підготовки.

Нанесення Коротковорсовий валик

Дозволені температури застосування Від +10°C до +30°C

Час очікування між першим і другим шаром 2 години

Уведення в експлуатацію 24 години

Робоча температура Від -20°C до +80°C

Очищення обладнання З водою для свіжого продукту. Механічно до затверділого

продукту.

Загальна витрата 5 - 10 м
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/л

ХАРАКТЕРИСТИКИ Водостійкість Прекрасна

Стійкість до стирання Прекрасна

Стійкість до масел Прекрасна

Стійкість до вуглеводнів Прекрасна

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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#Протипилова обробка бетонних підлог всередині і зовні, проводиться за допомогою водно-дисперсійної 

не жовтіючої ґрунтовки, нанесеної валиком двома послідовними шарами, типу Concrete Primer від Litokol 

S.p.A.

Митний код

Термін зберігання

Пропорція змішування

Картка n. 537
Редакція n. 2
Дата: Січень 2021

Інформація та приписи, наведені в цьому технічному паспорті, 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.

ТОВ «Літокол Плюс»

м. Київ, Україна

вул. Маричанська, 18 

тел. (044) 258-78-96 

ufficio@litokol.kiev.ua

www.litokol.ua

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

продукту

•  Для нанесення використовуйте коротковорсовий валик

•  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

•  Ґрунтовка Concrete Primer - це продукт для обробки, і не допускається нанесення поверх інших 

     покриттів,   таких як керамічна плитка, натуральний камінь, паркет і еластична плитка

•  Не додавайте воду або розчинники

•  У разі застосування на зовнішніх стінах, враховуючи безліч випадків, заздалегідь проконсультуйтеся у

  відділі технічної підтримки компанії Літокол Плюс

•  Не використовуйте на не абсорбуючих поверхнях

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

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

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


