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IDROFIS 

АКРИЛОВА ҐРУНТІВКА НА ВОДНІЙ ОСНОВІ 

Серія 470 
 

ОПИС 
 
IDROFIS SPECIALE - акриловий фіксатор (ґрунтівка) на 
водній основі, для просочування настінної поверхні, 
використовується для внутрішніх покриттів, можна 
використовувати навіть на погано поглинаючих 
поверхнях. Завдяки дрібним акриловим частинкам 
сполучних речовин IDROFIS SPECIALE проникає в 
поверхню стін, швидко просочує їх і твердне. 
IDROFIS SPECIALE створює поверхню, оптимальну для 
подальшого нанесення фарби і покриття, 
використовується для всіх типів поштукатурених або 
шпатльованних внутрішніх поверхонь. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: стирол - акрилові сополімери. 
- Розчинник: вода 
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 
кг/л 
- В'язкість UNI 8902: 2200 ± 10% при 20 °C 
- Час висихання (при 25 °C і відн. вологості 65%): на 
дотик – 30-40 хв.; для наступного нанесення – через 4 
години. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на нові або вже пофарбовані 
поверхні, усі види штукатурки на основі цементу, 
штукатурку для житлових приміщень на основі вапна 
і піску, шпаклівки на гіпсовій, акриловій, крейдяній 
або цементній основі. 
 

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 IDROFIS SPECIALE згідно інструкції по нанесенню. 
- Через 4 години можна починати нанесення 
наступних покриттів. 
Бетонні поверхні: 
- Відшліфуйте поверхню і видаліть шари старої фарби, 
що відшаровуються. 
- При наявності цвілі обробіть поверхню розчином 
проти цвілі COMBAT 222. 
- Видаліть всі шматки бетону,що відвалюються. 
- Після повного висихання поверхні нанесіть на неї 
шар IDROFIS SPECIALE згідно інструкції по нанесенню. 
- Через 4 години можна починати нанесення 
наступних покриттів. 
Шпатльовані поверхні: 
- Усунути старе покриття, відшарування чи погано 
прилеглі шари фарби, рясно змочуючи водою і 
зіскрібаючи. 
- Тріщини( при внутрішніх і зовнішніх роботах) 
повинні бути вирівняні (спочатку розширені і 
заповнені) спеціальними шпаклівками. 
- Відшліфувати шпаклівку наждачним папером. 
- Видалити залишки пилу, бруду за допомогою м'якої 
щітки. 
- При наявності цвілі обробіть поверхню розчином 
проти цвілі COMBAT 222. 
- Після повного висихання поверхні нанесіть на неї 
шар IDROFIS SPECIALE згідно інструкції по нанесенню. 
- Через 4 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 

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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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. 
IDROFIS наноситься за допомогою щітки, валика або 
розпилювача. 
Продукт розбавляється в різних пропорціях залежно 
від властивостей поверхні. Загальними нормами є не 
менше 6 частин води для однієї частини IDROFIS 
SPECIALE, але максимально 8 частин води на 1 
частину IDROFIS. Правильну пропорція розведення 
IDROFIS водою визначають на готовій поверхні, яка 
отримає слабо виражений наліт. Занадто підвищена 
кількість води в розчині призведе до погіршення 
адгезії подальшої обробки. Занадто занижений 
призведе до нерівномірного поглинання.  
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 60-70 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 
 
Екологічно чистий продукт, не містить складових, 
шкідливих для здоров'я. 

Продукт не вимагає інформаційних етикеток за 
директивою D. C. 285 від 16/7/98 з наступними 
змінами і доповненнями. Застосовувати продукт 
згідно з нормами гігієни та безпеки: після 
використання не викидайте контейнери в 
навколишнє середовище, залишки мають бути 
утилізовані з будівельними відходами. 
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. 

 
 


