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Status Gypsum Board Primer 
Акрилен бял грунд за вътрешна употреба 
 
 

Gypsum Board Primer е акрилен грунд за вътрешна употреба, с отлична 
обработваемост и покриваемост. Грундът заздравява, обезпрашава и осигурява 
равномерна попиваемост на основата преди полагане на декоративни покрития 
като интериорни бои или мазилки. Продуктът е паропропусклив и осигурява 
отлична адхезия към основата на всички декоративни емулсионни и дисперсни бои.  
Не съдържа разтворители. Цвят – бял.  
 

Подготовка на основата и продукта 
• Основата трябва да бъде здрава, стабилна, без мазни петна и други свободни 
елементи или слоеве, които намаляват адхезията 

• Грундът се полага върху всички сухи и здрави минерални основи - гипсови и вароциментови мазилки, 
бетон, циментови мазилки и шпакловки, плоскости от гипсокартон и циментофазер и др. 

• Големи грапавини и неравности по основата да се загладят с подходяща ремонтна циментова смес преди 
грундирането 

• Грундът се разбърква добре в опаковката с бавнооборотна електрическа бъркалка до получаване на 
хомогенна смес, след което може да се разреди с до 5-10% чиста вода. 
 

Практически съвети и работа с продукта 
• Грундът се полага с четка или валяк в един слой. Ако основата е силно порьозна, попиваща и запрашена, 
или се работи при много високи температури, може да се положи и втори слой от грунда (3-4 часа след 
първия слой) 

• Продуктът се полага при температури не по-ниски от +5°C 
• Време за съхнене:  12-24 ч. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%). При по-висока влажност 
на въздуха времето за съхнене на продукта се удължава 

• Прясно нанесени основни хастарни мазилкиб или шпакловки трябва да изсъхнат напълно преди върху тях 
да се нанасят грунда и декоративните интериорни бои. 

• Не се препоръчва работа с продукта върху влажни или мокри повърхности, както и при пряко слънчево 
греене върху повърхността или при особено високи температури на въздуха (над +35°C) 

• Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски от грунда 
веднага да се измият с вода 

 

Разходна норма 
0,100 – 0,150 L/ m2    
* Разходната норма зависи от качеството на основата и начина на полагане на продукта 

 

Опаковка 
кофа – 3 L / 9 L 
 

Съхранение и срок на годност 
Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, 
неотворени опаковки – най-малко 18 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката. 
 

Бележки 
Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. 
Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на 
нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, 
но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според 
конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за 
безопасност  описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим 
промени в настоящата техническа карта. 


