
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Грунтовка глибокопроникна

R

Для укріплення та покращення  властивостей основи

 Властивості
•Зміцнює основу

•Збільшує адгезію поверхні

•Зменшує водопоглинання 

•Готова до використання

Застосування
Грунтовка глибокопроникна CHEMIPLAST призначена для укріплення і пропиту-
вання неміцних, пористих та високо абсорбційних поверхонь, бетонних поверх-
ностей, цегляної кладки, цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних 
систем, гіпсових і акрилових штукатурок, для зменшення водопоглинання 
основи. Зменшує розхід декоративних матеріалів.

Техніка нанесення
Підготовка поверхні здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б 
А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Перед нанесен-
ням матеріалу основа повинна бути сухою, міцною, обезжи-
реною та з однорідною структурою. Наносити глибокопро-
никну грунтовку CHEMIPLAST можна валиком, кісточкою або 
пістолетом розпилення. Залежно від потреба або властивос-
тей основи  грунтовку наносять в одни-два шари. Другий шар 
наносять для основ з підвищеним водопоглинанням та лише 
після повного висихання першого шару. 

Строк придатності
Строк придатності для глибокопроникної грунтовки 
CHEMIPLAST становить 24 місяці від дня виготовлення, що 
вказано на упаковці. Обов’язково перевіряйте наявність 
заводських стікерів на упаковці для уникнення підробок та 
фальсифікатів.   

Застереження
Використання грунтовки глибокогопроникнення CHEMIPLAST 
є рекомендованим для зменшення водопоглинання основи, 
збільшення адгезії поверхні, що дозволяє значно покращити 
властивості покриття. Грунтовку глибокогопроникнення 
CHEMIPLAST рекомендується використовувати з продуктами 
швейцарського бренду CHEMIPLAST для досягнення найкра-
щих результатів. Проводити роботи потрібно при температу-
рах від +5 °C до +30 °C. При роботі з грунтовкою необхідно 
захищати уразливі ділянки тіла. У випадку потрапляння 
грунтівки  в очі та на шкіру необхідно негайно промити 
ураженні ділянки водою. У випадку алергічної реакції зверну-
тись до лікаря. 

Зберігання
Зберігати лише у фірмовій упаковці CHEMIPLAST у темпера-
турному інтервалі +5 °С до +30 °С. Увага! Оберігати від 
морозу!

Пластикові каністри  1, 5, 10 л

Розхід:  0,1-0,2 кг/м²

Утилізація
Сухі залишки та пусту тару утилізовувати, як будівельне 
сміття. CHEMIPLAST турбується про навколишнє середовище 
тому рекомендує повторно використовувати пластикову тару. 
Для полегшення утилізації пластикових ємностей очистіть 
тару та висушіть цю ємність. Віднесіть використанну тару у 
пункти утилізації або у спеціальні сміттєві ємності для збору 
пластикової тари. 

Технічні характеристики
Склад: Водна емульсія на основі

вініл-акрилових смол

Колір: безбарвна

Мінімальна температура основи: від +5 °C до +30 °C

Час висихання: 4-6 годин, при підвищеній 
вологості і температурах 
24 години і більше 

Розхід: від 0,1 до 0,2 кг/м²

*Вказані технічні характеристики, наведені в таблиці є довідковими. СHEMIPLAST постійно 
удосконалює свою продукцію, тому технічні описи можуть змінюватись. Для отримання 
останніх новин слідкуйте за нашим сайтом chemiplast.ua

*

Гарантія CHEMIPLAST
CHEMIPLAST турбується про свої клієнтів, тому ми гарантуємо 
відповідність своєї продукції заявленим технічним характе-
ристикам та властивостям. Гарантія діє за умови повного 
виконання правил зберігання, транспортування, підготовки, 
техніки нанесення, зазначених у цьому технічному описі. 
Виробник не несе відповідальності за неправильне поводжен-
ня з матеріалом, його застосування не за призначенням, а 
також його застосування у випадках непердбачених у цьому 
технічному описі. Для отримання детальнішої інформації 
звертайтесь у наші представництва, за телефоном та читайте 
на нашому сайті.


