ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Ґрунтовка

Ґрунт глибокого проникнення

ВЛАСТИВОСТІ








Знищує грибкові утворення
Запобігає утворенню цвілі
Зупиняє висоли
Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Відмінна проникаюча здатність
Укріплює поверхню
Не містить органічних розчинників

Р.MASTER 1.П.АС ДСТУ Б В.2.7-233:2010
ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Ґрунтовка глибокого проникнення з фунгіцидною домішкою призначена для комплексного використання
з метою попередньої обробки деревини, бетону, цегляної кладки, штукатурок, комбінованих поверхонь
для попередження появи цвілі та грибкових хвороб; для антибактеріальної обробки побутових та
житлових приміщень різного типу. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути:
- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або
вручну, очистити від олій та залишків фарби);
- міцною (всі крихкі ділянки рекомендується видалити).
ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад…………...…водний розчин сополімера вуглеводних смол, модифікований фунгіцидною домішкою
Зовнішній вигляд ……………………………………………………………….… колоїдній розчин білого кольору
0
0
Температура використання ....................................................................................................від+5 С до +35 С
2
Витрата розчину залежно від поглинання поверхні ………………………...………………...…0,05 - 0,1 л / м
Нанесення повторного шару ………………………………………...….після повного висихання попереднього
0

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20 С і відносній вологості 60%.
ІНСТРУКЦІЯЩОДО
ЩОДОВИКОРИСТАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ
ІНСТРУКЦІЯ
Ґрунтовка з фунгіцидною домішкою «MASTER-Протигрибкова» наноситься після видалення цвілі з
ураженої ділянки (змивання водою з детергентом) та просушки приміщення. Ґрунтовка «MASTERПротигрибкова» готова до використання. Перед використанням вміст ємності ретельно збовтати.
Ґрунтовку потрібно наносити рівномірно малярним пензлем суцільним рівним шаром, за необхідністю
повторити обробку 1-2 рази. Час висихання залежить від температури і вологості середовища та
становить 3-4 години. Усі наступні роботи необхідно виконувати після повного висихання поверхні.
Інструменти після використання відразу промити водою.

Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення
робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Для запобігання порушень технічних та
естетичних властивостей виконаних робіт, виробник рекомендує провести самостійні випробування на
окремій ділянці будівельного майданчика. Не знання норм будівництва та недотримання рекомендацій
даної інструкції не знімають відповідальність за порушення технологій та не є приводом для рекламацій.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
При потраплянні в очі необхідно промити водою. Не вдихати «туман», створений при нанесенні
фарбопультом. За потреби використовувати захисні окуляри, гумові рукавички та респіратор. Продукція
не підлягає обов’язковій сертифікації, не містить шкідливих для здоров’я людини речовин. По
закінченню терміна зберігання продукт має бути утилізований відповідно з екологічними нормами.
Зберігати подалі від дітей.
Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на естетичні
та експлуатаційні властивості.
Термін придатності: 12 місяців від дати виготовлення
Пакування: Пластикова каністра 5 л (2 л), 90 (252) каністр на піддоні.
0

Умови зберігання: Зберігати в герметично зачиненій тарі при температурі вище +5 С
Гарантії виробника: Виробник гарантує якість продукту тільки при дотриманні правил та норм
використання та зберігання, зазначених на упаковці.
Виробник: ТОВ «ІПГ «МАЙСТЕР», а/с 80, 19 км Старокиївської дороги, буд.4, м. Одеса 65025, Україна
Телефон (0482) 30-00-88 Номер гарячої лінії 0 800 604 831 www.master.ua

