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CONTINUO LINK ART 
ДЕКОРАТИВНА ДВОКОМПОНЕНТНА ҐРУНТІВКА ДЛЯ СИСТЕМИ CONTINUO 

Серія 124/125 
 

ОПИС 
 
CONTINUO LINK ART - прозора ґрунтувальна 
декоративна основа, здатна підтримувати природний 
ефект декоративного покриття CONTINUO DECO, 
забезпечуючи при цьому щільність поверхні. 
CONTINUO LINK ART зберігає незмінними вишукані 
майстерно підібрані кольорові відтінки, 
забезпечуючи чіткий і точний ефект обраного 
декоративного покриття. 
CONTINUO LINK ART - це двокомпонентний ґрунт, 
складається з епоксидних смол у водній дисперсії і 
затверджувача нового покоління, який гарантує 
швидке висихання і дуже низькі викиди летких 
органічних сполук. 
Система CONTINUO класифікується як А+ згідно з 
указом Кабінету міністрів Франції про якість повітря в 
приміщеннях. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: епоксидна смола і спеціальний 
затверджувач. 
- Розчинник: вода. 
- Пропорції змішування за вагою: 1 частина comp. А + 
0,7 частин comp.B. 
Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 
Comp.A 1,06±0,05 кг/л 
Comp.B 1,03±0,05 кг/л 
- Об'ємна маса суміші (А+В) UNI EN ISO 2811-1: ±0,02 
кг/л 1,05 
- Термін придатності після змішування (A+B): прибл. 
60 хвилин при 20 °С. 
Також суміш (А+B) не можна використовувати по 
закінченню зазначеного часу, навіть якщо вона все 
ще в'язка. 
- Глянцевий зовнішній вигляд 
- Висушування (при температурі 25 °C і 65% відн. 
вологості): на дотик - протягом 1 години. 
Через 3 години по поверхні можна ходити в 
спеціальних бахілах. 
Наступна фаза з нанесення з використанням 
покриттів TOP або TOP ART може бути виконана не 
пізніше, ніж через 4 години після нанесення. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на: 
- Поверхні ,покриті CONTINUO DECO. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Декоративна система CONTINUO: див. вказівки, 
наведені в технічному додатку. 
Бетонні підлоги CLS: 
- Слід впевнитися, що поверхня суха і витримана не 
менш ніж 28 діб. 
- Перевірте стан поверхні, будь-які тріщини і 
западини можна обробити спеціальними 
продуктами. 
- Перевірте стан попереднього покриття. Частинки, 
які відшаровуються слід видалити. 
- Відкладення пилу, кіптяви, олії, жиру та інших 
забруднень повинні бути видалені за допомогою 
щітки чи спеціальних чистячих засобів. 
- На суху поверхню нанесіть CONTINUO LINK ART, 
дотримуючись наведених інструкцій. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: мін. +8°C/ 
макс. +45°C. 
Відносна вологість повітря: <85%. 
Вологість поверхні: <10%. 
- Інструменти: щітка, валик з ворсом середньої 
довжини, звичайний або безповітряний розпилювач. 
Продукт, отриманий із суміші А + В, зазвичай 
розбавляють водою, додаючи 2,1 літра 
води(розведення на 250%). 
- Не додавайте більше води, щоб продовжити термін 
обробки суміші. 
- Змішувати (каталізувати) і використовувати одну 
упаковку за раз (comp. А+ comp.B). 
 -Кількість шарів: 1 шар. 
- Для того, щоб уникнути утворення темних ділянок, 
наносьте продукт рівномірно, не дофарбовуючи 
валиком або щіткою вже пофарбовані поверхні у той 

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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момент коли продукт вже починає схоплюватися і 
утворювати плівку. 
- Всі інструменти одразу після використання слід 
очистити і промити водою. 
- Орієнтовна витрата: сильно залежить від характеру 
продукту, який покривається. Для 
середньоабсорбуючих гладких поверхонь витрата 
становить 12-15 м2/л. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Продукт поставляється прозорим і 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 
 
Вироблений згідно Директиви Євросоюзу 2004/42/E. 
Категорія С/Х: 140 г/л (2010)  
Містить не більше 140 г/л ЛОС. 
Застосовувати матеріал згідно з нормами гігієни і 
безпеки: після застосування не викидайте 
контейнери в навколишнє середовище, залишити до 
повного висихання залишки матеріалу і утилізувати 
разом з будівельними відходами. Не викидайте  
залишки матеріалу в каналізацію, у водне 
середовище та на землю. 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. 

 
 
 
Пропонуємо Вам детально вивчити процес нанесення 
матеріалу завдяки відеоінструкції на нашому YouTube-
каналі за посиланнями: 

https://youtu.be/o9dtzkA7CpY 
 

 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

 
 

https://youtu.be/o9dtzkA7CpY

