
Описание:

Grundix Contact+ е водна дисперсия на синтетични 
смоли. Осигурява свързването между попиващи 
и непопиващи повърхности с различни следващи 
покрития. 
Особено подходящ за проблемни повърхности. 
Grundix Contact+ не съдържа разтворители и се 
предлага готов за употреба.

Употреба:

  За стени, подове и тавани
  За подготовка на попиващи и непопиващи 
минерални и проблемни основи

  Подготвя основата преди полагане на изравнителни 
замазки, мазилки, шпакловки, керамични плочки, 
боя

  Връзка между бетонови, циментови, варо-
циментови и гипсови материали

  Контакт между стари и нови настилки - циментови, 
керамични, мозаечни, естествен и синтетичен 
камък, асфалт и др.    

  За импрегниране на циментови, гипсови, OSB и 
ПДЧ плоскости. 

  При подготовка за полагане на дисперсни покрития
  При лепене на теракот и мрамор върху мозайки, 
керамика

Преимущества:

  Повишава сцеплението при проблемни 
повърхности 

  За вътрешно и външно приложение 
  Импрегнира и заздравява цялостно основата
  Отблъсква влагата  
  Готов за употреба

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Основата за полагане трябва да бъде здрава, суха и 
чиста. Прах, остатъци от стари покрития, замърсявания 
от масла  трябва да се отстранят. 
Grundix Contact+ е подходящ за използване върху 
бетон, цимент, стари плочки, клинкери, изкуствен 
камък, шлайфан бетон, анхидритни замазки.  

Нанасяне:

Grundix Contact+ се нанася с плоска четка,  валяк или 
спрей-машина. 
Когато се използва като контактен слой при лепене 
плочка върху плочка, грундът се разрежда с вода 1:2 
или се използва неразреден.
Когато се полага като укрепващ слой на гипсови 
мазилки, Grundix Contact+ се разрежда 1:2. Веднага 
след изсъхването му се нанася гипсовата мазилка.
Когато се полага като грунд преди самонивелиращи 
разтвори, Grundix Contact+ се разрежда в зависимост 
от вида на основата: върху циментови основи 1:1 
до 1:3, върху непопиващи основи – 1:1. Като грунд 
преди полагане на тапети - 1:3, като грунд между 
изравняващи слоеве – 1:3. 

В зависимост от специфичните условия, времето за 
свързване е около 1 – 2 часа.  
  
  

Технически характеристики:

Вид: бяла течност

Максимален размер на 
зърната:
EN ISO 1524

≤ 100 μm, фина

Плътност:
EN ISO 2811-1 1.00 ± 0.05 g/cm3

Изсъхване:
EN ISO 3678 3 h

Коефициент на 
водопропускливост:
EN ISO 1062-3

0.29

Адхезия (сцепление) с 
основата:
EN ISO 4624

1.65 N/mm2

Минимална работна 
температура: 5 °С

pH - стойност:
EN ISO 787-9 ≈ 7

Съдържание на 
нелетливи вещества:
EN ISO 3251

19.27 %

Време за препокриване: 3 часа @ 20 °С

Grundix Contact +
Контактен грунд 



Ограничения: 

  Grundix Contact+ се използва само в сухи условия, 
при околни температури между 5 °С и 35°С. 

  Не се прилага върху мокри и замръзнали 
повърхности, както и върху директно огряти от 
слънце стени. 

  Материалът  е чувствителен към ниски температури, 
да не се съхранява, транспортира и нанася при 
температури под 5°С.

Почистване:

Веднага след работа, почистете всички инструменти и 
оборудване с чиста вода. 

Опаковка:

Grundix Contact+ се предлага в пластмасови опаковки 
от 1кг и 5 кг.

Покритие:

Разходът зависи от вида на основата. Ориентировъчен 
разход: 30 - 120 гр/кв.м
     
Съхранение:

Grundix Contact+ се съхранява в сухи, складови 
условия, при температури между 5°С и 35°С.
Да се пази от замръзване и преки слънчеви лъчи. 
Има годност 12 месеца в неотворена, оригинална 
опаковка.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Grundix Contact+ не попада в групите на опасните 
вещества според текущите наредби. Въпреки това, не 
бива да контактува с кожата и очите.
Напръскани места по кожата трябва веднага да се 
измият с вода. В случай, че попадне в очите, незабавно 
наплискайте обилно с вода и потърсете медицинска 
помощ.

Запалимост:

Grundix Contact+ не е самовъзпламеним.

За повече информация вж. „Информационен лист за 
безопасност” относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни 
материали, които включват:

  Хидроизолационни мембрани и уплътнения
  Материали и пълнители за запълване на фуги 
  Циментови и епоксидни разтвори
  Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, 
създадени специално за поправката и подновяването 
на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP 
за възстановяващи материали обхваща следните:

  Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 
ръчно

  Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 
чрез пулверизатор

  Течни микробетони
  Химически устойчиви, епоксидни, строителни 
разтвори

  Противокарбонизационни/противохлоридни 
защитни покрития

  Устойчиви на химикали и противоизносващи 
покрития

За повече информация относно гореспоменатите, 
потърсете местния представител на DCP.
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