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Нови повърхности Боядисвани/обработвани повърхности

Подходящи основи Неподходящи основи

Газобетон

Подготовка на основата

Техническо описание

ТС – ОРГ – 0055

Строителни решения DEKO professional® Строителен 
грунд водораредимГрундове

Екстериор/ Интериор

DEKO professional® СТРОИТЕЛЕН ГРУНД ВОДОРАЗРЕДИМ представлява продукт, 
произведен на базата на водна емулсия на акрилатен съполимер и специални добавки, 

придаващи специфични потребителски и технологични характеристики. Предназначен за 
импрегниране преди вътрешно и външно боядисване. Грундът прониква в порите на 

основата, заздравява я и уеднаквява попиващата й способност. 

Практически свойства Технически показатели
• Прониква в порите на основата и я заздравява;
• Свързва праха по повърхността;
• Импрегнира основата и уеднаквява засмукващата й 
способност;
• Намалява разхода на боя;
• Запазва устойчивостта на мокро триене и миене.

Варо-циментови основи Водоустойчиви гипсови шпакловки

Гипсо-картонени плоскости Други непопиващи основи

Цветове

Произвежда се в розов цвят

Външен вид  (след разбъркване) 
визуално

Течност с розов цвят

Съдържание на летливи 
органични вещества (VOC) на 
готов за употреба продукт, 
g/l,max

30

Изсъхване на допир (23°С, 65% 
H.R.)

2

Плътност, kg/L 1,10 ± 0,1

Новите основи трябва да са напълно сухи
Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и 
водорасли. Старите, вече боядисани основи, трябва да са здрави 

и добре почистени с четка и шпакла                                            

Разход като концентрат, m²/L  



Етап Слоеве

Препоръка
Препоръчваме предварителна проба/ 
тестване върху работната основа. Четка Да (Стандартна)

Грундиране

Системи за нанасяне
Небоядисани повърхности Боядисани повърхности

Начин на 
работа

Преди употреба DEKO professional строителен грунд водоразредим трябва да разредите с вода в съотношение 1 
част грунд : 10 части вода. Работният разтвор трябва да нанесете така, че да попие напълно в основата. След 
изсъхването, грундираната повърхност трябва да е матова и по нея не трябва да остават гланцови следи от 
непопил грунд. Ако по повърхността има гланцови участъци, работния разтвор трябва да разредите 
допълнително, например до 1:12. При водоустойчиви гипсови шпакловки и други непопиващи основи не се 
прилага импрегниране с Deko professional строителен грунд водоразредим

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 
потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 
правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 
С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, 
както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или 
полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

Инстеументите се почистват с вода, веднага след приключване 
на насянето на грунда 1L , 5L , 20kg

Съхранение Мерки за безопасност

Съхранявайте в закрити и сухи складови помещения при 
температура от 5°С до 30°С, предпазен от действието на преки 

слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване!
DEKO professional® Строителен грунд – водоразредим не 

се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за 

безопасност Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка

Почистване Разфасовки:

Финишен слой

Условия на 
нанасяне

Нанасяне Средства за нанасяне

Да (Стандартен)

Разреждане Вода Чрез пръскане Да

Работете при температура над 5°С. Валяк

Боя II Декоративно покритие I - II

Продукт Продукт Слоеве

Не се полага грунд -

DEKO professional® 
Строителен грунд – 
водоразредим, 
разреден 1:10 с вода

I




