
Описание: 

Grundix Silicate Primer e безцветна течност, която 

има способността да взаимодейства при обичайни 

температури със силикатите в строителните материали 

и по този начин ги прави водонепроницаеми, с 

повишена механична здравина. Предназначен  

за импрегниране на циментови, варови и варо-

циментови мазилки, бетонови елементи и стени.     

Употреба:      

Grundix Silicate Primer е специално създаден 

дълбокопроникващ   силикатен   грунд  за  

декоративните мазилки на DCP.  Подобрява 

плътността, сцеплението и здравината на минерални 

основи като удължава техния живот.  Използва се 

външно, вътрешно, за вертикални и хоризонтални 

стени. 

Grundix Silicate Primer не се прилага върху 

гипсосъдържащи основи, варови бои, гипсокартонени 

плоскости.

Преимущества:             

 © Заздравява минерални основи и постига 

товароносимост

 © Дълбокопроникващ

 © Подобрява адхезията

 © За външна и вътрешна употреба

 © Дишащ и влагорегулиращ продукт, допринася за 

добра атмосфера в помещението

 © За укрепване и реставрация на изветрели и 

изронени естествени повърхности 

                        

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Всички повърхности трябва да бъдат с ненарушена 

цялост, сухи, обезмаслени и почистени  от 

замърсявания. Стари покрития се отстраняват 

до здрава   основа. Основите трябва да са 

товароустойчиви. При нови основи да се спазва 

времето за съхнене съгласно производителя или поне 

14 дни. 

Нанасяне:

Разклатете добре Grundix Silicate Primer преди 

използване.  Разрежда се с вода в зависимост от 

хигроскопичността на основата. 

Grundix Silicate Primer се нанася наситено и 

равномерно, така че да попие в основата, с четка, 

валяк или машинно. Полага се едно- или двуслойно 

в зависимост от вида и порьозността на основата.  

При силно попиващи и песъчливи повърхности 

се препоръчва многократно, мокро върхо мокро 

нанасяне с оглед оптимално проникване на грунда и 

заздравяване на основата. 

Трябва да се внимава и да не се допуска образуването 

на лъскав филм след попиването на грунда.  Времето 

за съхнене зависи от условията на обекта.    

Технически характеристики @ 250C:

Цвят: прозрачен

Плътност: 1.1 g/cm3 

pH: около 11.5 

Температура при 

полагане:
от + 8 °С  до + 30°С

Летливи органични 

компоненти (VOC):
0.5 gr/ltr

Ограничения:

По време на работа и съхнене на Grundix Silicate 

Primer температурата на основата и въздуха трябва 

да бъде най-малко 8˚C. До пълното изсъхване да се 

пази от дъжд и слънце. Най-късно на следващия ден 

се нанася следващото покритие.

Зоните около мястото на грундиране с Grundix 

Silicate Primer, особено стъкло, метал, керамика, 

клинкер и подобни, трябва внимателно да се покрият 

предварително.

Опаковка:

Grundix Silicate Рrimer се предлага в опаковки от 

5 кг, 10 кг и 20 кг.

Покритие и разходна норма:

Приблизително 0.2 кг/ m2  за един слой. Разходът на 

материал зависи от начина на полагане и порьозността 

на основата. При проблемни основи се препоръчва 

пробно нанасяне.

Grundix Silicate Primer
Импрегниращ силикатен грунд на водна основа



Почистване: 

Всички инструменти се почистват веднага след 

употреба, с чиста вода.  

Съхранение:

 © Grundix Silicate Рrimer  има срок на годност 12 

месеца при съхраняване в контролирани складови 

помещения. 

 © Да се пази от замръзване и директна слънчева 

топлина. 

 © Да се пази в оригиналната си и плътно затворена 

опаковка.

Ако тези условия не са спазени се свържете с 

Техническия отдел на DCP за консултация.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Grundix Silicate 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 и кожата, наплискайте 

обилно с чиста вода и потърсете медицинска помощ.

Запалимост:

Grundix Silicate 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

Grundix Silicate Primer


