
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 

Призначена для  просочування та зміцнення пористих, неміцних та 
сильно-поглинаючих, цементних, вапняних, цементно-вапняних, гі-
псових, гіпсокартонних, легкобетонних, бетонних основ та інших по-
верхонь. Рекомендується під фарби, шпалери, шпаклювальні маси, 
штукатурки, клеї, облаштування підлог та при відновленні фасадів 
будівель і споруд.

2 h

MAT POŁYSK 50mm

ПРОСОЧУЄ ТА ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ

2 h

MAT POŁYSK 50mm

ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ ВИРОБІВ ДО ОСНОВИ

2 h

MAT POŁYSK 50mm

ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ

2 h

MAT POŁYSK 50mm

ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ

I  ОПИС ВИРОБУ  I
ҐРУНТІВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® 
GR43 ҐРУНТ ПРО підвищує міцність поверхневого 
шару, покращує адгезію, а також забезпечує пра-
вильне висихання нанесених пізніше виробів. За-
побігає занадто швидкій віддачі води до основи. 
Утворює прозорі покриття, проникні для водяної 
пари.

2 h

MAT POŁYSK 50mmРОЗХІД
8-10 м²/л залежно від поглинальної здатності основи 2 h

MAT POŁYSK 50mmКІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1-2 2 h

MAT POŁYSK 50mmКОЛІР
рідина молочного кольору 2 h

MAT POŁYSK 50mmУПАКОВКА
1 л; 5 л; 10 л 2 h

MAT POŁYSK 50mmТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення

Śnieżka ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO
ҐРУНТІВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСНОВИ

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа повинна бути відповідно 
витриманою, очищеною від забруднень та біологічної агре-
сії (грибок, пліснява, мох тощо).  ПІДГОТОВКА ВИРОБУ 
 Засіб перемішати, розбавляти не рекомендовано.  НАНЕСЕН-
НЯ   Наносити на однорідні, сухі і чисті основи при температурі від 
+5ºC до +25ºC за допомогою пензля, валика, щітки або розпилен-
ня. Залежно від стану поверхні  ґрунтівку можна наносити в один  
або два шари. При нанесенні ґрунтівки необхідно перевіряти стан 
поверхні після кожного ґрунтування, для того щоб пересвідчитися 
в необхідності нанесення наступного шару. При  обробці стяжки 

підлоги перед укладанням самовирівнюючих сумішей ґрунтівку по-
трібно наносити в два шари з інтервалом 2 години.  Час висихання 
від 2 до 6 годин від моменту закінчення ґрунтування.  У разі засто-
сування ззовні нанесення і висихання виробу не може відбуватися 
за поганих атмосферних умов.  Інструменти вимити водою.  Ути-
лізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про 
відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до 
пунктів спеціалізованого збору відходів.

I  ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ  I

МЕТОДИ 
НАНЕСЕННЯ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

в’язкість 
додавання розчинника діаметр форсунки 

пістолета тиск розпилення рекомендована  
кількість шарів

[%] [мм] [MПa]

Пензель, валик, щітка торговельний вигляд - - - 1-2

Пневматичне розпилення торговельний вигляд - - - 1-2

Гідродинамічне розпилення* торговельний вигляд - 0,43÷0,66 ≥3 1-2

*розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель  495 ST PRO

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
 ТУ У 20.3-30648854-004:2013  Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/19941 від 31.08.2020р.

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I
ГУСТИНА pH ЧАС ВИСИХАННЯ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

[г/см3]
7,0÷8,5

[год.]
рідина молочно-білого кольору

0,96±1,06 приблизно 2, залежно від ступеня поглинання осно-
вою i температурно-вологісних умов


