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MARCOTECH AU METAL PRIMER 

УНІВЕРСАЛЬНА ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА ПРОТИ КОРОЗІЇ, НА ВОДНІЙ ОСНОВІ  

Серія 332 
 

ОПИС 
 
Ґрунтувальна фарба на акрил - уретанових 
модифікованих смолах, що містить у своєму складі 
спеціальні домішки, які блокують і оберігають від 
розвитку корозії. Призначена для обробки заліза, 
чавуну, оцинкованих і легких сплавів, має високе 
зчеплення з поверхнею, хорошу криючу здатність і 
фарбування кутів. Оберігає і перешкоджає 
формуванню корозії. 
Дає відмінні результати в короткі терміни. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: акрил-уретанові модифіковані 
сополімери в водній емульсії. 
- Спеціальні компоненти: інгібітор корозії, змішаний: 
органічний і неорганічний. 
- Розчинник: вода. 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,28 ±0,05 кг/л. 
- В'язкість: 26400 ± 2400 cps при 25 °C. 
- Час висихання (при 25 °C і відн. вологості 65%): 
поверхневе – 3 години, для повторного фарбування 
4-5 годин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 

Матеріал наноситься на внутрішні і зовнішні 
поверхні: 
- метал, чавун та ін. 
- нові і старі поверхні, пофарбовані, такі як хвіртки, 
паркани, металеві решітки. 
- оцинковані покриття.  
MARCOTECH AU METAL PRIMER - матеріал основи і 
повинен бути пофарбований фінішними системами 
обробки. 
Не можна фарбувати матеріалами на основі 
нітроцелюлози або фарбами з нітророзріджувачем. 
 
 
 
 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Поверхні з заліза і чавуну: 
- Очистити поверхню механічно від слідів іржі і 
часток, які відшаровуються. 
- Очистити шари старої фарби, які відшаровуються і 
відшліфувати всю поверхню. 
- Нові поверхні обезжирити відповідним 
розчинником. 
- Очистити поверхню від пилу і бруду. 
- На повністю суху поверхню нанести MARCOTECH AU 
METAL PRIMER. 
На чавунні поверхні, залежно від ступеня проведеної 
механічної очистки, нанести 1 або 2 шари 
MARCOTECH AU METAL PRIMER. 
Оцинковані поверхні, частково іржаві: 
- Очистити поверхню ручним або механічним 
способом. 
- Знежирити відповідними засобами поверхню. 
- Очистити поверхню від пилу і нанести 1 шар 
MARCOTECH AU METAL PRIMER 
 

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 
Наносити на суху поверхню. 
- Уникати нанесення матеріалу під прямими 
сонячними променями і при наявності високої 
вологості. 
-Інструменти: щітка, валик з коротким ворсом, 
фарбопульт. 
- Перед розведенням матеріал ретельно перемішати. 
- Розведення: водою, для щітки і валика на 5 % макс., 
фарбопультом на 10-15 %. 
- Кількість шарів: 1-2 в залежності від поверхні.  
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 14-16 м2/л. 

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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Подальше фарбування:  
 - Через 4-5 годин фарбами на водній основі серії  
UNIMARC. 
 - Через 24 години синтетичними фарбами (GLOBAL, 
KIRON). 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал поставляється сірому кольорі. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 3 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Виготовлений у відповідності з директивами 
Євросоюзу 2004/42/CE: Категорія А: ґрунтувальна 
фарба однокомпонентна з високими 
характеристиками (на водній основі): 140 г / л (2007) / 
140 г / л (2010) 
 MARCOTECH AU METAL PRIMER містить макс. 140 г / л 
ЛОС. 
Матеріал не вимагає наявності інформаційних 
етикеток. Застосовувати згідно з нормами гігієни і 
безпеки: після застосування не викидайте 
контейнери в навколишнє середовище, залишки 
повинні бути утилізовані з будівельними відходами. 
Використовувати в провітрюваному приміщенні.  
Зберігати подалі від дітей. У разі потрапляння 
всередину негайно проконсультуватися у медика і 
показати упаковку або етикетку.  При попаданні в очі 
промити рясно водою. 
Не викидати у стоки, водойми. 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. 

 
 

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

