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Grundier Konzentrat 

 

Концентриран грунд, разтворим във вода, 
непигментиран, за вътрешно  приложение  

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Сфера на приложение Специален грунд за заздравяване  на твърди (солидни), порьозни основи, които са силно и 

неравномерно абсорбиращи.  
Изключително подходящ за подготовка на порьозни,абсорбиращи повърхности, като: мазилки, 
неизпечени тухли, газобетон, естествен камък и плоскости от гипс картон, както и бетон, лек 
бетон,  хоросан Disbocret и циментови шпакловки, анхидридни и циментови замазки.  
Плътните (компактни), гладки повърхности, като стари бои или гипсови строителни елементи, в 
зависимост от характеристиките на носещата основа, трябва да се грундират с Caparol-Tiefgrund 
TB, CapaGrund Universal или Caparol-Haftgrund. 
 

  

Свойства  Разтворим във вода 
 Силно концентриран 
 Без разтворител 
 Със слаба миризма 
 Максимален резултат 

  

Основа на материала Модифицирана водна дисперсия, на базата на синтетична смола.  

  

Опаковка/Вместимост съд  1 l; 10 l 
  

Плътност 1,0 g/cm³ 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

Подходящи основи Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества.  
Спазвайте ВОБ, глава. В, DIN 18363, параграф 3. 

  

Подготовка на основата Моля, консултирайте се с технически лист номер 650 „Носещи слоеве и подготовката им”, с оглед 
определяне съвместимостта на продукта с различните основи и необходимостта от подготовката 
им.  

  

Разреждане  С вода. 
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Инструкции за нанасяне Върху нормално абсорбиращи повърхности, Grundier Konzentrat се разрежда с 5-6 части вода. 
За грундиране на силно абсорбиращи повърхности, Grundier Konzentrat се разрежда със 7-8 части 
вода и се полага, ако е необходимо, „мокро на мокро”, до пълното насищане на основата.  
Най-често е достатъчен един слой грунд.  
За грундиране на повърхности от бетон, лек бетон, хоросан Disbocret и циментови шпакловки, 
анхидридни и циментови замазки, Grundier Konzentrat се разрежда с 2-3 части вода.  
Не трябва грундът да образува гланцов филм.  

  

Разход  Около 50-200 ml/m², в зависимост от предназначението, степента на абсорбция и вида на 
основата. 

  

Условия на обработване Долна граница на температурата за обработка и съхнене:  
+ 5°C за слой и въздух.  

  

Време за изсъхване При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядисва след 12 часа.  
При по-ниски температури се удължава времето за съхнене.  

  

Инструменти  За да се укрепят основите се нанася с четка, до насищане и добра обработка. Нанасянето с мече 
или апарати за пръскане под високо налягане е по-малко препоръчано. Въпреки това е възможно 
нанасянето с апарати Airless. 
 
Нанасяне Airless: 
Ъгъл на пръскане: 60° 
Дюза: 0,029" 
Налягане на пръскане: 50 бара 
Оборудването се почиства с вода, веднага след ползване. 

  

Бележка Grundier Konzentrat не се препоръчва за хоризонтални повърхности, събиращи вода.  
  

СЪВЕТИ 

  

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 

публикуване) 

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места.  
S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода. S23 Да не се вдишват пари, 
аерозоли, образувани при пръскане.  
S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Избягвайте изпускане в околната среда. 
Консултирайте се със специалните инструкции/ техническия лист за безопасност.  
 

  

Обезвреждане  Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в 
съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци 
от материали като сухи бои или домакински отпадъци. CED 080 112 

  

Данни за 
безопасност/идентифициране 
на опасностите и транспорт 

Вижте техническия лист за безопасност на продукта.  
 

  

Пределна концентрация на 
ЛОС 

За този продукт (категория A/c): max. 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 15 g/l VOC. 

  
Код на продукта M-GF01 

  

Техническа информация В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от 
представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на 
Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, 
за всеки отделен обект.  
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Техническа информация № R11. Издание март 2010 г. 

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи 

отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване 

и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация 

имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция 

можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de. 

ДАУ Бента България ЕООД          

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 

 

http://www.caparol.de/

