ҐРУНТІВКИ ТА КОМПОЗИЦІЇ
WHITE

МПа

SILTEK PROFI Е-110
ҐРУНТІВКА ГЛИБОКОПРОНИКАЮЧА ЗМІЦНЮЮЧА
кг/м 2

КАНІСТРИ 2 / 5 / 10 л
2 л: 1300 0510
5 л: 1300 0511
10 л: 1300 0512
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0,1–
0,2 л

4–6 год
ТЕРМІН ВИСИХАННЯ

2

ВИТРАТА ҐРУНТІВКИ
ЗА ОДНЕ НАНЕСЕННЯ

ПАРОПРОНИКНА

БЕЗБАРВНА ПІСЛЯ
ВИСИХАННЯ

НАДІЙНО ЗМІЦНЮЄ
ПОВЕРХНЮ

ЗАСТОСУВАННЯ
Глибокопроникаюча ґрунтівка для зміцнення всіх видів неміцних, МПа
дрібнопористих, поглинаючих мінеральних поверхонь (цегляне мурування,
штукатурка, стяжка і т. ін.), перед виконанням опоряджувальних робіт
(вирівнюванням поверхонь шпаклівкою, наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням тощо). Може використовуватися
для укріплення поверхонь, раніше пофарбованих вапняними фарбами.
кг/м 2

■
■
■
■

Розріджувач

вода

Густина

приблизно 1,0 кг/л

Колір після висихання

прозорий

Термін висихання*

від 4 до 6 годин

Витрата ґрунтівки на 1 м2 за одне нанесення*

ВЛАСТИВОСТІ
■

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WHITE

0,1–0,2 л

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

Глибоко проникає в поверхню;
Надійно зміцнює поверхню;
Безбарвна після висихання;
Паропроникна;
Екологічно сертифікований продукт**

СУПУТНІ ПРОДУКТИ
Ґрунтівка: Е-112.

СКЛАД
■

акрилова дисперсія, модифікуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
■

■

■

видалити неміцні ділянки
поверхні, розшити тріщини,
відчистити від бруду, пилу,
висолів, мастила, фарби тощо;
плісняву, мікроорганізми та інші
біологічні утворення необхідно
механічно видалити на глибину
ураження, поверхню промити
водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою
Siltek Biostop Е-112;
за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись
технології виконання робіт та
інструкцій з застосування сухих
будівельних сумішей ТМ Siltek.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
■

■

■

■

ґрунтівку перед використанням перемішати;
ґрунтівка наноситься на поверхню за допомогою щітки,
валика чи розпилювача рівномірно без пропусків;
в залежності від стану
поверхні ґрунтівку наносять
в один або, за необхідності,
в декілька шарів, дотримуючись методу «мокре по
мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової кількості ґрунтівки
на поверхні;
опоряджувальні матеріали
(фарби, штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише після
висихання ґрунтівки, не раніше, ніж через 4–6 годин;

** Сертифіковано згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445
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■

■

поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не
забруднена пилом, брудом,
кіптявою, жиром або мастилом),
достатньо міцна з однорідним і
низьким водопоглинанням;
після закінчення або зупинки
робіт інструмент ретельно
вимити.

УПАКОВКА
■

пластикові каністри об’ємом 2,
5 та 10 л.

УВАГА
■

■

точна витрата визначається
пробним нанесенням і залежить
від поглинаючої здатності і
структури поверхні;
всі роботи рекомендовано
виконувати при температурі
поверхні і повітря від +5 °С до

■

■

+30 °С та відносній вологості
повітря 55–65 %;
не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних
приладів, а також заморожування при транспортуванні та
зберіганні ґрунтівки Siltek Profi
E-110;
зберігати в герметично закритій
тарі, в сухому провітрюваному
приміщенні, при температурі
від +5 ºС до +35 ºС. Строк придатності — 12 місяців з дати
виготовлення, зазначеної на
упаковці. Після закінчення
строку придатності ґрунтівки
рекомендується передати її для
утилізації як будівельні відходи.
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