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PRIMER 

УНІВЕРСАЛЬНА АНТИКОРОЗІЙНА ҐРУНТІВКА  

Серія 163 
 

ОПИС 
 
PRIMER є однокомпонентною ґрунтівкою на базі 
синтетичних полімерів і антикорозійних пігментів, 
має підвищену еластичність і зчеплення, особливо 
рекомендується для важкооброблюваних поверхонь, 
напр., оцинкованого листа, міді, алюмінію, легких 
сплавів, ПВХ і т. п. PRIMER відрізняється значною 
антикорозійного здатністю, відмінною наноситься і 
гарно вкриває поверхню. Крім того поверх неї можна 
наносити фарби різного типу. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: алкідна модифікована смола. 
- - Антикорозійні пігменти: фосфат цинку. 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,27 ±0,05 кг/л. 
- В'язкість: 850 ± 30 cps при 25 °C. 
- Час висихання (при 25 °C і відн. вологості 65%): на 
дотик – 2 години, для повторного фарбування 12 
годин. 
- Повторне фарбування не менше ніж через 12 годин 
матеріалами: алкідні емалі (GLOBAL, KIRON), 
водорозчинні емалі (лінія UNIMARC), 
швидковисихаючі емалі (MARCORES). 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 

Матеріал наноситься на такі поверхні: 
- Чорні метали; 
- Оцинкований лист; 
- Мідь; 
- Неанодований алюміній; 
- Легкі сплави; 
- ПВХ; 
а також в особливо агресивному середовищі. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Поверхні з чорних металів, раніше не фарбовані: 
- Видалити щільні прилеглі цинкові новоутворення і 
всі сліди іржі піскоструминної обробкою 

стандартного типу (ступінь SA2) або 
механічною/ручною очисткою. 
- Видалити з поверхні пил, перевірити, що основа 
абсолютно суха і нанести PRIMER. 
- Нові поверхні без наявності цинкових сполук або 
іржі досить знежирити розчинником. 
Поверхні з чорних металів, раніше пофарбовані: 
- Видалити іржу і шари облупленої старої фарби 
механічною/ручною очисткою, зашкурити до 
шорсткості стару фарбу, яка добре прилягає до 
основи. 
- Видалити з основи пил. 
- Нанести PRIMER на абсолютно суху поверхню. 
- З поверхонь у дуже поганому стані рекомендується 
повністю видалити стару фарбу і іржу 
піскоструминної обробкою до ступеня SA2 1/2 або 
розчинником і ретельної відчистити механізованим 
чи ручним способом. 
- Поверхні, очищені піскоструминної обробкою до 
блискучого металу, слід покрити першим шаром 
PRIMER протягом 8 годин. 
Оцинковані поверхні з алюмінію або легких сплавів: 
- Видалити сліди окислів ручним або механізованим 
способом. 
- Ретельно знежирити лужними розчинами або 
розчинником. 
- Видалити всі сліди пилу і нанести PRIMER на добре 
висохлу поверхню.  
Поверхні із пластику(ПВХ): 
- Зашкурити поверхню, щоб надати їй легку 
шорсткість. 
- Знежирити і очистити основу. 
- Нанести PRIMER на абсолютно суху поверхню. 
 

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. 

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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- Уникати нанесення матеріалу під прямими 
сонячними променями і при наявності високої 
вологості. 
- Інструменти: щітка, пульверизатор. 
- Ретельно перемішати матеріал перед розведенням. 
- Розведення: нанесення щіткою – на 5% 
розчинником для швидковисихаючих емалей 
5070712, пульверизатором – на 20% розчинником 
5070712. 
- Відразу після використання інструменти очистити 
розчинником для швидковисихаючих емалей 
5070712. 
- Витрата: змінюється в залежності від типу основи. 
На нову оцинковану поверхню, поверхню з легких 
сплавів або ПВХ досить нанести 1 шар засобу, , що 
відповідає товщині 30 мікрон. 
На поверхні з чорних металів або оцинковані, 
частково поржавілі, нанесіть 2 шари засобу з 
інтервалом не менше 12 годин, що відповідає 
товщині 60 мікрон. 
Середня витрата складає 6-7м2/л. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал поставляється в 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 Кат. A/i : однокомпонентні фарби високої 
якості (на базі розчинника) : 500 г/л (2010) 
PRIMER містить макс: 500 г/л ЛОС. 
Горючий, токсичний для організмів, що мешкають у 
воді; може надавати довгостроковий негативний 
вплив на водойми. 
Транспортування, застосування та зберігання 
матеріалу виконуються згідно з діючими гігієнічними 
нормами і нормами техніки безпеки; по закінченні 
роботи не розкидати тару безконтрольно, а дати 
залишкам повністю висохнути і утилізувати як 
спеціальні відходи. 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. 

 
 


