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УПОТРЕБА 
 

PLATINO ФАСАДЕН ГРУНД e грунд на база 

дисперсия на стирол акрилни полимери във 

вода. Съдържа фини частици, които помагат 

за равномерното нанасяне и структуриране на 

мазилката. Заздравява, импрегнира и 

изравнява попиващата способност на  

основата. Служи за връзка между основата и 

последващата акрилна, силикатна или 

силиконова декоративна мазилка, или 

фасадна боя. 

 

СВОЙСТВА 
 

- подобрява адхезията на боята / 

мазилката с основата 

- заздравява повърхността 

- изравнява водопопиването на основата 

- предотвратява цветови разлики 

- паропропусклив 

- устойчив на атмосферни влияния 

- намалява разхода на боя 

- не съдържа разтворители  

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

 
Основата трябва да бъде здрава, суха, добре 

почистена, да не се рони. Да няма остатъчна 

влага и петна от соли. Да няма следи от 

масла, мухъл, плесен, стари покрития /бои и 

мазилки/. 

 

ПРИГОТВЯНЕ 

 

PLATINO ФАСАДЕН ГРУНД е готов за 

употреба продукт. ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ 

ПРЕДИ УПОТРЕБА с бъркалка на бавни 

обороти!  

 

НАЧИН НА РАБОТА 

 
За нанасянето на продукта използвайте четка 

или валяк. Нанасяйте с движение от горе 

надолу. 

Време за съхнене:  между 2 и 6 часа в 

зависимост от климатичните условия. 

Препоръчително е следващата дейност да се 

започне веднага след изсъхването на грунда, 

с цел избягване полепване на прах по 

нанесения слой. След изсъхване на грунда, 

обработваната  повърхност трябва да е 

устойчива на надраскване. 

След употреба съдовете и инструментите 

трябва да се почистят с вода. 
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ВНИМАНИЕ 

 
Да не се прилага при температури по-ниски 

от +5°С и по-високи от +30°С, при мъгла, 

както и при влажност на въздуха над 60%.  

Да не се прилага при влажни основи.  

Пазете от дъжд и течаща вода. 

24 часа след нанасянето на продукта върху 

фасадата температурата трябва да е 

непрекъснато над +5°С и влажността на 

въздуха да е под 60%. 

 

РАЗХОДНА НОРМА 

 
Около 50 – 130 мл/м

2
 в зависимост от 

основата. 

Опаковки: пластмасови кофи 3 л и 13,3 л 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

- Плътност: 1,6 – 1,7 г/см3 

- pH: 8 

- Съдържание на нелетливи вещества: ≥ 61% 

- Време за изсъхване без лепнене (23°С; 

влажност 65%) – 80 минути 

- Адхезия с основата - ≥ 1 N/mm
2
 

- Максимално съдържание на ЛОС за този 

продукт (кат.А/в) – 40 г/л. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 

Клас: - 

Стандарт: EN 13300; НАРЕДБА за 

ограничаване емисиите на летливи органични 

съединения при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти 

Протокол от изпитване: № 27/11.09.2017г. 

Издаден от: Изпитвателна лаборатория за 

строителни материали на производителя 

 

СЪСТАВ 

 

Стирол-акрилатна водна дисперсия, 

колоранти и др. органични и неорганични 

добавки 

 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

 

Да се съхранява на закрито и сухо място при 

температура от +5°С до +30°С. ДА СЕ ПАЗИ 

ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! 

 

СРОК НА ГОДНОСТ 

 

12 месеца, считано от датата на 

производство, в неразпечатана оригинална 

опаковка. 
 
СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ 

 

Не са необходими.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 

 

По наши сведения този продукт не 

представлява особен риск при условие, че се 

спазват общите правила за промишлена 

хигиена итехника за безопасност. 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-

oн, 1,2-бензизотиазолин-3-oн(2634-33-5). 

Може да предизвика алергична реакция.  

EUH210 - Информационен лист за 

безопасност ще бъде представен при 

поискване 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ 

 

Като производител гарантираме качеството 

на продукта, но не можем да въздействаме 

върху условията и начина на употреба. 

Полагането на продукта трябва да се 

извършва от квалифициран персонал. 

Препоръчително е преди употреба на 

продукта потребителят да се запознае с 

техническото описание и информационния 

лист за безопасност на продукта. Това не 

освобождава купувача от необходимостта да 

тества приложимостта на продукта съгласно 

указанията за всяко конкретно, специфично 

приложение. 


