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VaRTex 
"GRUNT Vartex" 

грунт універсальний, глибокопроникаючий 

техн1чна карта 

Переваги 
• Просочує і зміцнює поверхню основи

для подальшого виконання оздоблю

вальних та облицювальних робіт

•Вирівнює і зменшує поглинаючу
. .

здатнIсrь поверхнI

• Толерантна до цементу, гіпсу, вапна

•Морозостійка і вологостійка

• Прозора після висихання

• Підвищує адгезію

• Екологічно безпечна

• Паропроникна

Застосування 

Технічні данні 
Склад-акриловий сополімер, вода, 

спеціальні хімічні добавки; 

Зовнішній вигляд-однорідна рідина 

молочно-білого кольору 

Витрати - 0.1 - 0.2 л/м2 

Час висихання - 8 год. 

Щільність - 1 г/см3

Температура виконання робіт: від +5 до +ЗО 0с

Температура експлуатації: від -30 до +85 °с

Ємність: 1 Ол 

Грунтовка глибокопроникаюча Grunt Vartex - готова до використання суміш, що застосовується для 

поверхневого закріплення та зниження водопоглинання, а також підвищення адгезії гігроскопічних 

основ, що не деформуються (цементна пісчані, цементна вапняні, гіпсові , цегляні, бетонні листи ГКЛ) 

перед виконанням на них облицювальних робіт (керамічні та ін. плитка, тощо), оздоблювальних робіт 

(нанесення штукатурок, шпаклівок, поклей ка шпалер, фарбування) для внутрішніх та зовнішніх робіт. 

Підготовка основи: 

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог СніП 3.04.01- 87. 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, грунтовку перемішати в тарі виробника до досягнення однорідності. Grunt 

Vartex нанести за допомогою щітки або валика тонким рівномірним шаром. Пористі основи з підви

щеним водопоглинанням повторно обробити після всмоктування попереднього шару. 

Час висихання 2-3 год .. Роботи виконуються при t зовнішнього середовища, матеріалу та основи 

від 5 до ЗО 0с. Після відкриття тари виробника грунтовку потрібно використати за призначенням. 

Заходи безпеки 
Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю 

води та звернутись до лIкаря. 

Зберігання 
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з постійною температурою від +5 до +ЗО 0с -

12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Оберігати від заморожування. 

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. 
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