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Ґрунтівки

Концентрат - БІО

для знезараження та захисту мінеральних поверхонь від різних видів 
біологічного ураження. Надійно очищує та захищає поверхню від бактерій, 
плісняви, грибків тощо. Ефективна перед опорядженням штукатурками, 
шпаклівками, стяжками, влаштуванням гідроізоляції, облицюванням 
керамічними і природними матеріалами, всередині та зовні будівель. 

• полімерна дисперсія, органічні біоцидні добавки.

• перед нанесенням ґрунтівки необхідно визначити причину утворення грибків та 
усунути її; 
• плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно 
видалити на глибину ураження, поверхню промити водою та висушити.

Склад

• ґрунтівку перед використанням перемішати і розбавити чистою водою в 
співвідношенні 1:4;
• нанести на поверхню за допомогою щітки або пензля (не дозволяється 
використовувати розпилювач або валик);
• відразу після закінчення роботи інструмент ретельно вимити;
• тару та залишки ґрунтівки утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029;
• наступні роботи починати не раніше, ніж через 4 години після провітрювання 
приміщення.

Виконання робіт

Увага
• всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С 
до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65%; 
• роботу виконувати в приміщенні, з достатньою вентиляцією;
• зберігати в герметично закритій тарі в сухому провітрюваному приміщенні при 
температурі від +5 °С до +35 °С, протягом 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної 
на упаковці. Запобігати дії прямих сонячних променів, не допускати заморожування 
при транспортуванні та зберіганні ґрунтівки Siltek Biostop  Е-112;
• не дозволяється застосовувати ґрунтівку  Siltek Biostop Е-112 на дерев’яних 
поверхнях;
• ґрунтівка містить органічні біоцидні препарати, тому при роботі необхідно берегти 
очі, шкіру та органи дихання. У разі потрапляння ґрунтівки в очі —  промити чистою 
водою та, при необхідності, звернутися до лікаря. Під час роботи з ґрунтівкою 
забороняється вживати їжу, пити, палити. Роботи необхідно виконувати в гумових 
рукавицях та захисних окулярах.

• пластикова каністра об’ємом  2 л.
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Упаковка

BIOSTOP
E-112

ЗАХИЩАЄ
ВІД ГРИБКІВ

РОЗВОДИТИ
ВОДОЮ 1:4

ЗАХИЩАЄ
ВІД БАКТЕРІЙ

ЗАХИЩАЄ ВІД
ПЛІСНЯВИ

Підготовка поверхні (згідно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001)

вода

приблизно 1,0 кг/л

приблизно 4 години 

0,4–0,6 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.

Технічні характеристики

Розріджувач

Густина

Термін висихання*

Витрата ґрунтівки на 1 м2 за одне нанесення*


