«Момент Ґрунт»

ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА
ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ТА ПРОСОЧУВАННЯ
МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ ПІД
Д
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ.

Об’єм:

10 л

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Витрата*:

Ґрунтовка глибокопроникна «Момент Ґрунт» призначена для укріплення та просочування пористих, неміцних та сильнопоглинаючих основ (легкий бетон, штукатурки, гіпсові та цегляні поверхні), а також підвищення адгезії подальшого покриття
до основи.

від

0,1 л/м

2

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без видимих ознак руйнування. Перед застосуванням
ґрунтовки основу слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин,
що знижують адгезію до основи.

Час висихання:

від

ВИКОНАННЯ РОБІТ

4

год

Ґрунтовку глибокопроникну «Момент Ґрунт» необхідно наносити пензлем або щіткою. Залежно від стану поверхні її можна наносити в один або два шари. При нанесенні ґрунтовки у два шари для першого шару можна використовувати ґрунтовку
нижчої концентрації. Інструменти потрібно відразу після використання промити водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИМІТКИ
Роботи необхідно виконувати при температурі основи від +5 °C до +30 °C. Усі рекомендації, викладені вище, ефективні при температурі 20 ± 2 °C і відносній вологості
повітря 50 ±5 %. В інших умовах час висихання ґрунтовки може змінитися.
Під час роботи з продуктом слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння ґрунтовки в очі потрібно негайно промити їх водою та звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Крім зазначеної вище інформації щодо застосування ґрунтовки під час роботи з нею
потрібно керуватися чинними нормативними документами. У випадку застосування
ґрунтовки в умовах, що не були розглянуті у цьому технічному описі, необхідно самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

Склад:

дисперсія на основі синтетичних смол

Колір:

молочно-білий

Температура застосування ґрунтовки:

від +5 °С до +30 °С

Час висихання:

від 4 до 6 годин

Густина:

1,01 ± 0,01 г/мл

Витрата* ґрунтовки:

від 0,1 до 0,2 л/м²

* Витрата залежить від пористості основи та її водопоглинання.
Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати основою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці та у приміщеннях із постійною температурою від
+5 °С до +30 °С — 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Берегти
від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Ґрунтовку глибокопроникну «Момент Ґрунт» розливають у пластмасові каністри по
2, 5 і 10 л. Каністри об’ємом 10 л можуть дещо відрізнятися одна від одної (залежно
від постачальника виробника).

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність ґрунтовки глибокопроникної «Момент Ґрунт» вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, зазначених у цьому технічному описі. Виробник не
несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених технічним описом. Із моменту
появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.

