Eco Grund
Грунтовка
-для внутрішніх та зовнішніх робіт
-не викликає пожовтіння фарб
-вирівнює водопоглинання
-створює прозору плівку

Eco Grund М9 – ґрунтовка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для підготовки основи перед
нанесенням лакофарбових покриттів і при виконанні будівельних робіт. Має прозорий колір
плівки після висихання.
Застосування
Призначена для ґрунтування цементних і гіпсових штукатурок та шпаклівок, бетону та інших
видів мінеральних основ, що сильно вбирають вологу. Зменшує і вирівнює водопоглинання
основи. Не використовувати при облаштуванні підлоги!
Склад
На основі акрилової дисперсії, домішки, вода.
Основа
Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013.
Поверхня повинна бути міцною, сухою і без ушкоджень. Перед ґрунтуванням потрібно видалити
пил, бруд, віск, жирні плями та нестійкі лакофарбові покриття. Тріщини та нерівності вирівняти
шпаклівкою MGF Acryl-Spachtel. Вражені грибками місця очистити MGF Saniermittel і обробити
антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.
Виконання робіт
Грунтовка наноситься валиком, щіткою або розпилювачем. Перед початком роботи матеріал
потрібно перемішати. Не розбавляти водою!
Роботи виконувати при температурі основи від +5°С до +35°С і відносній вологості до 80%.
Витрата
100-200 мл/м² в залежності від основи. Фарбування або інші роботи починати не раніше 6
годин після нанесення останнього шару при температурі +20°С і відносній вологості 60%; в інших
умовах час висихання може змінитись, при зменшенні температури час збільшиться. Робочі
інструменти після проведення робіт промити водою.
Заходи безпеки та утилізація
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння ґрунтовки в очі чи на
шкіру. Не виливати у каналалізацію, водойми або на ґрунт. Залишки висохлої ґрунтовки
утилізуються як звичайне будівельне сміття.
Зберігання
У щільно закритій тарі при температурі від +5°С до +35°С. Гарантійний термін зберігання в
герметично закритій заводській упаковці – 12 місяців. Дату та партію виготовлення дивись на
упаковці.
Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.
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