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PRO-LINK LISCIO 

АДГЕЗІЙНИЙ ҐРУНТ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ У ВАННІ ТА НА КУХНІ 

Серія 477 
 

ОПИС 
 
Акриловий ґрунт, який ідеально підходить для 
відновлення естетичного вигляду керамічних 
поверхонь. Створює закріплюючу основ, яку можна 
фарбувати синтетичними декоративними 
покриттями, емалями для стін та емалями на водній 
основі. 
Відмінна адгезія на керамічних покриттях, таких як 
плитка, керамограніт, мозаїка тощо, а також на 
поверхнях з ПВХ. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: алкідна акриловий полімер в 
водній дисперсії. 
- Класифікація якості повітря в приміщенні: A 
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 
кг/л. 
- В'язкість згідно UNI 8902: 8600 ± 500 cps при 25 °C. 
- Середня гранулометрия: 0,5 мм. 
- Час висихання (при 25 °C і відн. вологості 65%): на 
дотик – 30 хвилин, для повторного нанесення – через 
2- 48 годин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал може наноситися на важкі гладкі поверхні: 
плитка, мозаїка, керамограніт, ПВХ. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Внутрішні поверхні: 
- Ретельно очистіть поверхню водою та миючими 
засобами, щоб усунути все, що може поставити під 
загрозу адгезію. 
- Переконайтеся, що основа суха і нанесіть продукт у 
відповідності з процедурами, описаними в інструкції 
по застосуванню. 
- У проміжку між 4 і 48 годинами виконайте фінішну 
обробку. 
 
 

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 основи поверхні: <10% 
- Уникати нанесення матеріалу під прямими 
сонячними променями. 
- Після нанесення на фасадні поверхні 
рекомендується захистити їх від дощу і вологості до 
повного висихання. 
- Інструменти: щітка, валик. 
- Перед використанням ретельно перемішайте 
матеріал. 
- Розведення: готовий до використання або розведіть 
водою максимум на 10%. 
- Кількість шарів: 1-2. 
- Відразу після використання інструменти слід 
промити водою. 
- Приблизна витрата матеріалу: 15-20 м2/л для 
поверхонь з середньою поглинаючою здатністю. Для 
визначення фактичної витрати рекомендується 
провести попередню пробу на конкретній основі. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал поставляється в білому кольорі, не 
тонується. 
 

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 
 
Виготовлений у відповідності з директивами 
Євросоюзу  

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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Категорія I: Однокомпонентні покриття (на водній 
основі): 140 г / л (2010). 
PRO-LINK містить макс. 140 г / л ЛОС. 
Матеріал не вимагає маркування відповідно до 
директив 67/548 / EEC та 1999/45 / EC і їх 
подальшими змінами і доповненнями. Матеріал 
повинен використовуватися згідно з діючими 
нормами безпеки і гігієни. Після використання не 
викидати тару в навколишнє середовище. Залишки 
матеріалу залишити до повного висихання та 
утилізувати разом зі спеціальними відходами. 
Тримати подалі від дітей. Використовувати в добре 
провітрюваних приміщеннях. 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. 

 
 


