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дрібнодисперсний �рунт-концентрат 

техн1чна карта 

Застосування 
Дрібнодисперсний фунт-концентрат FS-Primer на основі синтетичних смол. 
Забезпечує однорідне водопоглинання на гіпсових та цементних основах, 
а також просочує та укріплює поверхні. 
Використовується для: 
- обробки зовнішніх та внутрішніх мінеральних (цементна-піщаних, г іпсових та ангідридних)
поверхонь перед укладанням керамічної плитки та матеріалі в з каменю на цементні клеї
- обробки цементних основ (легкий бетон, збірні перегородки) перед нанесенням гіпсових штукатурок
- обробки цегляної кладки для запобігання утворення «висолів» на поверхні
- обробки старих пористих підлог перед їх вирівнюванням, для закріплення залишків порошкових сумішей
та надання основі однакового водопоглинання перед нанесенням нівелір-маси або клею

Підготовка основи 
Основа повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. 
Поверхня основи повинна бути сухою і досить міцною без видимих руйнувань. Не міцні, крихкі ділянки, 
а також поверхні, вражені грибком та цвіллю, видалити механічним шляхом. Перед нанесенням грунту 
основу необхідно очистити від речовин, що зменшують адгезію до основи (жир, масло, мастика та ін.). 
Поверхні, що не підлягають обробці - захистити. 

Виконання робіт 
Перед використанням �рунт перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. В залежності від 
застосування розбавити з водою у співвідношенні від 1:1 до 1:6. FS-Primer нанести за допомогою щітки, 
валика або розпилювача тонким рівномірним шаром. 

Нерозбавлений концентрат не наносити! При розбавленні концентрату керуватися правилом: 
що міцніша і щільніша основа, то більший ступінь розбавлення! 
Бетон 1 :6 
Газобетон 1 :4 
Керамічна/силікатна цегла 1 :5 
Цементна штукатурка/стяжка 1 :6/-1 :3 
Гіпсова штукатурка/стяжка 1 :4/-1 :2 
Гіпсокартонний/гіпсоволокнистий лист 1 :3 
Рекомендовану пропорцію розбавлення наведено вище, кількість шарів та метод �рунтування вибирається 
залежно від стану поверхні та виду робіт. Час висихання 1-2 години. Роботи виконуються при температурі 
зовнішнього середовища, матеріалу та основи від +5 до +30 °с.

Технічні дані 
Мінімальний час висихання: 1,5 години. 
Нанесення: щіткою, валиком або розпилювачем. 
Термін зберігання: 
12 місяців. Захищати від морозу 
Витрати: 
100 - 200 г/м2 залежно від використання .. 

Упаковка: 
1 кг, 1,5 кг 5 кг каністри; 
Склад: дисперсія на основі синтетичних смол 
Розмір частинок : біля 40 нм 
Сухий залишок: 31 % 
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