
     

VENEZIA PRIMER

ВОДОРОЗЧИННА ВИРІВНЮЮЧА ҐРУНТІВКА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Серія 366

ОПИС

VEVEZIA PRIMER – це пігментоване покриття на водній
основі для просочування і ущільнення внутрішніх та 
зовнішніх поверхонь. В основному використовується 
для неоднорідних поверхонь зі старою штукатуркою і 
відремонтованими ділянками, для збалансування 
поглинання основою перед подальшим нанесенням 
фінішних шарів. Особлива формула робить його 
підходящим в якості ґрунту перед нанесенням 
SILDOMUS SANA. Тонується, що дозволяє отримати 
чудове покриття в системах фарбування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Сполучні речовини: акриловий сополімер в водній
дисперсії;
- Розчинник: вода
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-1: 1,48±0,05 кг/л;
- Час висихання (при 25 °C і відн. вологості 65%): на
дотик – 30-40 хв.; для наступного нанесення – через 2
години.

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ

Матеріал наноситься на: 
- Нову і стару штукатурку на водній основі. 
- Бетонні поверхні.
- Поверхні з гіпсу і гіпсокартону.
- Поверхні зі старою фарбою на мінеральній або 
синтетичній основі(сухі, щільні, вбираючі і суцільні.).
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що 
вони є поглинаючими. 
Поверхня має бути відповідно підготовлена, 
дотримуючись вказівок розділу «Підготовка основи».
Необхідно витримати оштукатурену поверхню до 
повного висихання протягом 4 тижнів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
- Якщо основа цементно-піщана, з гіпсу чи 
гіпсокартону, 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.
- Відшліфуйте і вирівняйте штукатурку наждачним 
папером.
- Після повного висихання поверхні нанесіть на неї 
шар MARCOTHERM PRIMER згідно інструкції по 
нанесенню.
- Через 6 годин можна починати нанесення наступних
покриттів.
Бетонні поверхні:
- Очистіть поверхню щіткою 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 MARCOTHERM PRIMER згідно інструкції по 
нанесенню.
- Через 6 години можна починати нанесення 
наступних покриттів.

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.
- Інструменти: щітка, валик.
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-  Кількість  шарів:  наносити  1-2  шари,  не  чекаючи
висихання.
-  Розведення:  VENEZIA PRIMER розводять на 20-30%
водою  в  залежності  від  поглинаючої  здатності
основи. 
-  Одразу  після  використання  промити  інструменти
водою.
-  Витрата  матеріалу:  8-10 м2/л.  Рекомендується
провести  попередню  пробу  на  окремому  місці  для
більш точного визначення витрати.

КОЛОРУВАННЯ

Потрібний  відтінок  отримують  тінтометричною
системою  Marcromie  або  барвниками  COLORADO
серія  548  ,але  не  більше  ніж  на  5%  від  загального
об’єму матеріалу

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  2004/42/CE:  Кат.   A  /  H:  ґрунтівка (на
водній основі): 30  г / л (2010).
MARCOTHERM PRIMER містить макс. 30 г / л ЛОC.
Шкідливий для організмів, що мешкають у воді; може
спричиняти  довгострокове  негативний  вплив  на
водойми. Транспортування, застосування і зберігання
матеріалу виконуються згідно з чинними гігієнічними
нормами  і  нормами  техніки  безпеки;  залишкам
необхідно  дати  повністю  висохнути  і  утилізувати  з
відповідними 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.
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