
Застосування
Підготовка поверхонь під укладку керамічної плитки, шпаклівки, штукатурки, наливної підлоги, фарби, шпалер, паркету та інше. Укріплення ос-
нов, зміцнення поверхонь старих штукатурок, підлог та інше. Захист від проникнення вологи, зменшення водопоглинання поверхонь. Збільшення 
адгезійних властивостей між прошарками оздоблювальних матеріалів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Після виконання має прозорий вигляд.

Склад
Основне в’яжуче - акриловий сополімер  Дисперсна фаза - вода    Спеціальні хімічні добавки

Технічні характеристики
Аніонна водна дисперсія сополімеру на основі стирола та акрилового ефіру.
Витрати 100-200 г/м2 (залежно від пористості поверхні)
Зовнішній вигляд молочно-білий
Температура нанесення +5 до +35°С
Час висихання 1-2 години
Щільність 1,00 кг/л
Сумісний з цементом, гіпсом, крейдою, вапном.
Термін зберігання  (при t° від +5° до +40°С) 12 місяців.

Приготування
Перед використанням ґрунтовку перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. У процесі приготування користуватись чистою 
тарою та інструментами.

Виконання робіт
Очистити поверхню від жиру, пилу, старої вапняної та крейдової побілки. Нанести на поверхню грунт фарборозпилювачем, валиком, чи пен-
злем. При необхідності, після висихання першого шару, нанести грунт ще раз. При попаданні в очі чи на шкуру – ретельно промити водою та, 
при не обхідності звернутися до лікаря.

Правила безпеки
В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при 
роботі з будівельними матеріалами. Захищати дихальні шляхи, слизові оболонки та шкіру від попадання ґрунтовки. У випадку попадання 
ґрунтовки в очі або на слизову оболонку, їх необхідно промити чистою водою і звернутися за допомогою до лікаря. У випадку попадання 
ґрунтовки на шкіру – шкіру промити милом та чистою водою. Невикористану ґрунтовку та брудну воду (після промивки тари та інструменту) 
утилізувати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН4360-88

Терміни та умови зберігання 
12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60%  і температурі від 0°С до +30°С
Технічні характеристики приведенні для стандартних випробувань при температурі +20°С і відносній вологості 60%
Пакування: поліетиленові каністри по 10 л.
Виготовлено згідно з ДСТУ Б В.2.7 – 233 : 2010
Група П1 ЗК
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ЄС-7
Зменшує водопоглинання поверхні, зв’язує пил
Захищає від швидкої втрати води із шпаклівочних  
та штукатурних мас, клейових розчинів 
Зміцнює поверхні, швидко висихає, має нейтральний запах  
та не перешкоджає газообміну


