Grunt PERMURO MW
грунтівка для силіконової штукатурки

Фарбуючий препарат на базі модифікованої акрилової дисперсії та мінеральних наповнювачей
призначений для підготовки основи під силіконові штукатурні маси. Призначений для грунтування всіх
типових зовнішніх і внутрішніх будівельних основ. Наноситься як на мінеральні основи (наприклад, на
бетон, цементну і цементно-вапняну штукатурку), так і на основи з добре зв’язаним малярним покриттям
на базі полімерів. У випадку свіжевиконаних основ необхідно використовувати препарат після
двотижневого періоду стабілізації основи. Рекомендований до використання в системах утеплення
«легким, мокрим методом» на базі мінеральної вати, як праймер для силіконової штукатрки PERMUROMW.
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:
Підготовка основи: Основа має бути сухою, суцільною та чистою, знежиреною, рівною та сухою, без
плям і нальоту біологічного або хімічного походження. При наявності на основі водорослів та/або грибків
необхідно очистити поверхню механічно, а потім змити водою і обробити фунгіцидним препаратом
(наприклад ALGIZID). Всі погано прилягаючі, не зв´язані з основою покриття (відшарування штукатурки
або фарби) необхідно видалити. Старі мінеральні нашарування необхідно змити струменем води через
розпилювач. Якщо основа має значні нерівності (від 5мм до 15мм), стіну потрібно вирівняти відповідним
розчином, після чого, всю поверхню зашпаклювати шпаклівочною масою. Якщо нерівності незначні (до 5
мм), їх можна відразу вирівняти і вигладити клеюче-шпаклювальною масою. Перед нанесенням
вирівнюючого та/або шпаклювального матеріалу поглинаючі основи необхідно загрунтувати препаратом
BUDOGRUNT. Якщо грунтівка буде наноситись на свіжу мінеральну основу (напр., на бетон, цементну і
цементно-вапняну штукатурку), слідує забезпечити як мінімум 2 тижні природньої стабілізації. Перед
використанням препарату в системі утеплення KABE TERM, необхідно виконати всі попередні операції
згідно технології багатошарової системи, що виконується «легким мокрим методом) – ETICS. Препарат в
цьому випадку можна наносити тільки після повного висихання армувального шару, на що в нормальних
умовах потрібно не менше, як 3-4 доби.
Підготовка препарату: Продукт готовий до використання. Не розбавляти. Грунтівка повинна бути
підфарбована в колір штукатурки PERMURO-MW.
Нанесення: Препарат наноситься на основу за допомогою пензля або малярного валика.
Висихання: Час висихання нанесеного на основу грунтовочного препарату (при температурі +20˚С і
відносної вологості повітря 55%) складає прибл. 24 години. Після грунтовочних робіт приміщення слідує
провітрити.
Практичні вказівки: Нанесення і висихання грунтівки повинно проходити в суху погоду при температурі
повітря від +5˚С. Низька температура і висока вологість можуть уповільнити висихання препарату. В
такому випадку слідує зачекати з нанесенням штукатурки PERMURO-MW до повного висихання грунтівки.
Одразу по закінченні робіт інструменти вимити водою. Слідує запобігати проведенню робіт під прямими
сонячними променями і при сильному вітрі. Щоб захистити грунтівку, яка ще не висохла, від
несприятливого впливу атмосферних чинників, рекомендується закрити риштування спеціальними
захисними сітками.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Базове зв´ язуюче: модифікована акрилова дисперсія;
Пігменти: органічні та неорганічні пігменти;
Кольори: білий або підфарбований в колір штукатурки згідно палітри кольорів «КАВЕ»;
Густина: 1,4 г/см³;
Вміст твердих речовин: біля. 55%;
Середня витрата (кг/м2): біля 0,20 л/м² (в залежності від поглинання основи)
Температура використання (повітря і основи): від +5˚С до +25˚С;
Відносна вологість повітря: <75%
Упаковка: Одноразова пластикова упаковка, що вміщує 10л.
Умови зберігання: Зберігати в оригінальній щільно закритій упаковці при температурі від +5˚С до +30°С.
Запобігати впливу прямого сонячного світла і температури від 0˚С і нижче. Почату упаковку необхідно
щільно закрити і використати її вміст як можна швидше.
Термін зберігання: 12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці виробу, в закритій оригінальній
тарі. Номер партії відповідає даті виробництва і вказаний на упаковці.
Переховувати від дітей.
Виробник: ТОВ «ФАРБИ КАБЕ Україна», 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, корпус В, к.203;324
тел. 044 200 16 79, www.farbykabe.com.ua
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