
Описание: 

Proplast Universal Primer e смес от модифициран   

полимер и смола. Улеснява сцеплението между 

мазилките Proplast и основата, върху която се 

полагат. Грундът изравнява повърхността и спомага за 

равномерното оцветяване след крайното покритие. 

Готов за употреба продукт. Proplast Universal Primer 

регулира  киселинността между покривните мазилки 

и различните основи като дава здрава и устойчива 

връзка.     

Употреба:      

Proplast Universal Primer е специално създаден 

грунд за декоративните мазилки на DCP.  Спомага 

за по-доброто сцепление между циментови,  варо-

циментови мазилки, материали на минерална основа 

с крайното покритие. Може да се използва външно, 

вътрешно, за вертикални и хоризонтални стени.

Преимущества:             

 © Предлага се в разнообразна гама от цветове

 © Еднокомпонентен продукт, лесен за употреба

 © Осигурява отлична адхезия

 © За външна и вътрешна употреба

 © За вертикално и хоризонтално приложение

 © Инхибира загубата на вода от мазилката през 

основата

 © Увеличава времето за поправки и обработваемостта 

на мазилките 

 © Подобрява повърхността за постигане на 

качествено декоративно покритие с акрилна, 

силикатна и силиконова мазилка

                        

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Всички повърхности трябва да бъдат с ненарушена 

цялост, сухи и почистени  от замърсявания. 

Основата леко се бластира. 

Смесване:

Proplast Universal Рrimer не изисква разреждане. 

Разбъркайте 3 до 5 минути с автоматична бъркалка на 

бавни обороти. Уверете се, че материалът е с еднаква 

консистенция преди употреба.

Нанасяне:

Proplast Universal Primer се полага с късокосмест валяк 

върху подготвената основа. Нанася се грижливо до 

пълно покритие.     

След грундиране оставете основата за 24 часа преди 

да положите мазилката Proplast. 

Технически характеристики @ 250C:

Консистенция:
за полагане с четка 

или валяк

Плътност: 1.4 ± 0.1 

Дебелина мокър пласт: 100 - 200 микрон

Засъхване: 4 ч.  

Пълно изсъхване: 24 ч.

Температура при 

полагане:
5 - 30 °С

Вискозитет: 200 - 250 р

Съдържание на сухо 

вещество:
60% тегловни

Летливи органични 

компоненти (VOC):
< 15 gr/ltr

Опаковка:

Proplast Universal Рrimer се предлага в опаковки от 

18 кг, 25 кг.

Покритие и разходна норма:

Приблизително 0.2 - 0.3 кг/ m2, върху шпаклована 

повърхност.

Дебелина на един слой (мокро) е около 200 микрона.

Дебелина на сух слой - 55 - 90 микрона.

Почистване: 

Всички инструменти се почистват веднага след 

употреба, с чиста вода. Засъхналият материал може 

да се отстрани механично. 
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Съхранение:

 © Proplast Universal Рrimer  има срок на годност 12 

месеца при съхраняване на сянка в контролирани 

складови помещения, при 20˚C, в оригиналната си 

и неотворена опаковка.

Ако тези условия не са спазени се свържете с 

Техническия отдел на DCP за консултация.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Proplast Universal Рrimer не трябва да се поглъща. 

При работа с материала трябва да се носят защитни 

ръкавици и защитна маска за очите.

При случаен контакт с очите, наплискайте обилно с 

чиста вода и потърсете медицинска помощ.

Запалимост:

Proplast Universal Рrimer не е запалим.

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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