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ACRYL-PUTZ® GU40  
ПОЛІМЕРНА ҐРУНТОВКА 

УНІВЕРСАЛЬНА 
для підготовки основи 

 

  

 зменшує поглинальну здатність основи 

 забезпечує кращу адгезію шпаклівок та фарб 

 зміцнює та ущільнює 

 забезпечує правильне висихання поверхневих 
виробів 

 
 
ACRYL-PUTZ® GU40 ПОЛІМЕРНА ҐРУНТОВКА УНІВЕРСАЛЬНА -  призначена для ґрунтування цегляних, 
цементних, вапняних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, бетонних та інших основ з  
помірною поглинальною здатністю. Покращує адгезію, а також забезпечує правильне висихання 
нанесених пізніше виробів. Запобігає занадто швидкій віддачі води до основи. Проникає в основу, зв'язуючи 
її вільні частки. Утворює напівматові прозорі покриття, проникні для водної пари та газів. 
Рекомендується під шпаклівки, фарби, клеї і вирівнюючі маси для стелі, стін і підлоги, як всередині, так і 
назовні приміщень.  
 

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ 

Умовна в’язкість, виміряна стаканом Форда Ø4 мм при температурі 
+20±0,5°C 

[с] 9-12 

Густина при температурі +20±0,1°C [г/cм³] 0,96-1,06 

pH  6,0-8,5 

Вміст нелетких речовин, не менш ніж [%] 4,5 

Час висихання - ступінь 3 [хвилин] ≤ 60 

Зовнішній вигляд рідина молочного кольору 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

Підготовка 
основи 

 основа повинна бути відповідно міцною та рівною, витриманою, очищеною від 
забруднень та біологічної агресії (грибок, цвіль, мох тощо.)  

Підготовка  
виробу 

 виріб перемішати, розбавлення не рекомендується. 

Нанесення  

 наносити при температурі основи і навколишнього середовища від +5 ºC до +25 
ºC в один  шар пензлем, валиком або методом гідродинамічного розпилення, 

 не допускати виникнення калюж і підтікань, 

 на основи з високою поглинальною здатністю або слабкі рекомендується 
нанесення наступного шару виробу на злегка підсохлий перший шар, 

 подальші оздоблювальні роботи виконувати через 24 години з моменту 
закінчення ґрунтування, 

 при застосуванні назовні нанесення і висихання виробу не може відбуватися в 
поганих атмосферних умовах, 

 інструменти вимити водою. 

ПАРАМЕТРИ ФАРБУВАННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ 

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ 

ПАРАМЕТРИ ФАРБУВАННЯ 

в’язкість додавання 
розчинника 

діаметр сопла 
пістолета 

тиск 
розпилення 

рекомендована 
кількість шарів 

[с] [%] [мм] [MPa] 
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пензель, валик торгівельни
й вигляд 

- - - 1 

пневматичне 
розпилення 

- - - - - 

гідродинамічне 
розпилення * 

торгівельни
й вигляд 

- 0,43-0,66  3 1 

*- розпилення виконується на обладнанні фірми Graco, модель 495 ST PRO 
 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:   12 місяців з дати виготовлення 
УПАКОВКА: пластикова 1 л, 5 л 
РОЗХІД: до 10 м²/ л залежно від поглинальної здатності основи 
 
БЕЗПЕКА І ЗБЕРІГАННЯ: 
Берегти від дітей. Зберігати і складувати в щільно закритих упаковках. Оберігати від замерзання і 
прямих сонячних променів. Температура зберігання: від +5 ºC до +30 ºC. 
 
Ліміт вмісту ЛОС для цього виробу: кат.(A/g/FW) максимум 30 г/л (2010). 
Продукт містить максимум 30 г/л. 
 
Технічна документація: 
ZN-SN-052:2011 
 
ПРИМІТКА  
Інформація, що міститься в карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального 
використання виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови 
застосування виробу залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання у складу продукції 
неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У випадку поєднання з 
продукцією інших виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладена вище інформація була 
надана добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за 
собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт 
споживачів. 
 
 
 
 
 


