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ATOMO 

МІКРОНІЗОВАНА ҐРУНТІВКА ДЛЯ СТІН ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ 

БЕЗ ЗАПАХУ І РОЗЧИННИКІВ 
Серія 884 

 

ОПИС 
 
ATOMO - ґрунтівка на водній основі без розчинників, 
з високими властивостями проникнення, призначена 
для просочення і зміцнення мінеральних поверхонь 
для внутрішніх і зовнішніх робіт. Складається з 
полімерів, забезпечених найтоншими частками і 
високою силою проникнення для зміцнення 
особливо крихких поверхонь або вже пофарбованої 
різними шарами старої фарби. Через свою  
наноструктуру ATOMO є найкращою альтернативою 
використанню класичних ґрунтівок на основі 
розчинників. Відзначається суттєва  різниця, як в 
застосуванні, так і в висиханні, коли відбувається 
мінімальне виділення складових летких органічних 
сполук (ЛОС). ATOMO характеризують кращі 
властивості зчеплення, однорідність вбирання 
поверхнею, ідеальне зчеплення з наступними 
шарами фарби, ізоляція цементних або подібних їм 
поверхонь від впливу шкідливих факторів 
навколишнього середовища. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: мікроемульсія зі слабо 
вираженим запахом. 
- Розчинник: вода 
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 
кг/л 
- Плинність - 
віскозиметр ISO № 3 при 25 °C 
- Час висихання (при 25 °C і відн. вологості 65%): на 
дотик – 30-40 хв.; для наступного нанесення – через 2 
години. 
- Щодо проб № 2494 – 2004 дослідження були 
проведені Інститутом Дж. Мазіні. 
- Вміст летких органічних сполук: < 35 мг/кг. 
- Вміст вільного формальдегіду: < 10 мг/кг. 
 
 
 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на такі поверхні: 
- Поверхні, оброблені ізоляційними матеріалами. 
- Нову і стару штукатурку на водній основі. 
- Бетонні поверхні. 
- Поверхню з гіпсу, гіпсокартону. 
- Поверхні зі старою фарбою(органічні або 
мінеральні, сухі, щільні, вбираючі і суцільні). 
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що 
вони є поглинаючими. 
Поверхні повинні бути правильно підготовлені, 
відповідно до розділу « Підготовка основи». 
Не наносити на свіжопофарбовані поверхні. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
- Якщо основа цементно-піщана, слід впевнитися, що 
вона витримана не менш ніж 28 діб 
- Поверхня повинна бути щільною і без пошкоджень. 
В іншому випадку потрібно усунути дефекти або 
закріпити спеціальними засобами. 
- При наявності цвілі обробити поверхню 
антисептичним засобом COMBAT 222, після чого 
видалити щіткою або змити наліт, що утворився в 
результаті обробки. Видалити відлущені та погано 
зафіксовані залишки старого покриття. 
- Видалити щіткою нашарування пилу та кіптяви.  
- Тріщини на стінах потрібно розшити і заповнити 
ремонтним засобом STUCCOFACILE, після чого 
зашкурити абразивом та видалити залишки пилу. 
- Вирівняти поверхню шпаклівкою MARCOSTUK.  
- Відшліфуйте і вирівняйте штукатурку наждачним 
папером. 
- Після повного висихання поверхні нанесіть на неї 
шар АТОМО згідно інструкції по нанесенню. 
- Через 2 години можна починати нанесення 
наступних покриттів. 
Бетонні поверхні: 
- Відшліфуйте поверхню і видаліть шари старої фарби, 
що відшаровуються. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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- При наявності цвілі обробіть поверхню розчином 
проти цвілі COMBAT 222. 
- Видаліть всі шматки бетону,що відвалюються. 
- Після повного висихання поверхні нанесіть на неї 
шар АТОМО згідно інструкції по нанесенню. 
- Через 2 години можна починати нанесення 
наступних покриттів. 
Поверхні з каменя та цегли: 
- Очистіть поверхню від пилу та інших забруднень. 
Бруд, відкладення і нашарування на поверхні слід 
очистити промиванням під високим тиском, або 
проведенням піскоструминної обробки або хімічним 
очищенням. Для визначення найбільш ефективного 
способу і типу очищення рекомендується провести 
попередні випробування. 
- При наявності цвілі обробіть поверхню розчином 
проти цвілі COMBAT 222. 
- Після повного висихання поверхні нанесіть на неї 
шар АТОМО згідно інструкції по нанесенню. 
- Через 2 години можна починати нанесення 
наступних покриттів. 
 
*(Розведення ґрунтівки і кількість її нанесення 
прямим чином залежать від поглинаючої здатності 
поверхні. Для визначення витрати матеріалу 
рекомендується провести попередню пробу на 
окремо виділеній для цього ділянці поверхні. 
Проконсультуватися з відповідним технічним 
описом). 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <75% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
Вологість поверхні: <10% 
Уникайте нанесення матеріалу при прямому 
попаданні сонячних променів і за наявності 
конденсату. 
- Інструменти: щітка, валик. 
- Кількість шарів: 1- 2 методом «мокрим по 
мокрому». 
- Розчинник: вода. 
- Розведення: концентрація залежить від типу і 
поглинаючої здатності основи. 
На поверхнях з гіпсу і гіпсокартону: від 50 до 100%. 
На оштукатурених поверхнях зі слідами старої фарби: 
від 100 до 200%. 

На бетонних поверхнях: від 200 до 300%. 
При правильно підібраній концентрації на поверхні 
з'являється опалевий наліт. При надмірному 
розведенні може сформуватися щільний шар, який 
несприятливо вплине на прилягання наступних шарів 
фарби. З іншого боку, при слабкому розведенні, 
нанесення наступних шарів буде ускладнено, що в 
свою чергу призведе до підвищеної витрати 
матеріалу, до зменшення спроможності його 
прилягання, а також до нерівномірного його 
поглинання поверхнею. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: близько 30 м2/л. 
Рекомендується провести попередню пробу на 
окремому місці для більш точного визначення 
витрати. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Не колорується. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблено у відповідності з директивами Євросоюзу 
2004/42/EC 
Категорія Н Грунтовки (на водній основі): 50 г/л (2007) 
/ 30 г/л (2010) 
АТОМО містить максимум: 30 г/л ЛОС. 
Матеріал не вимагає маркування відповідно до 
директиви 67/548/EEC і 1999/45/EC та їх подальшими 
змінами і доповненнями. 
Матеріал повинен використовуватися згідно діючим 
санітарним нормам. Після використання не викидати 
тару в навколишнє середовище, залишки матеріалу 
залишити до повного висихання і утилізувати разом зі 
спеціальними відходами. Зберігати подалі від дітей. 
Використовувати тільки в добре провітрюваних 
місцях. При попаданні в очі негайно промити їх 
великою кількістю води. При попаданні усередину 
негайно звернутися до лікаря і показати цю упаковку 
або етикетку. Не зливати залишки матеріалу в 
каналізацію, водойми або на грунт. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


       

 

Кривий Ріг, вул. Геологічна, 2а/1    +38 (068) 452-24-42      t-color.com.ua   

Для додаткової  інформації необхідно ознайомитися з 
Листом Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 
 


