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ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

/ CEПТЕМВРИ 2017 

Отменя и замества всички предишни издания 
 

 
ЛЕКО AQUA ГРУНД ЗА МЕТАЛ 

 

 
 

 
 

Предназначение:  За антикорозионна защита на нови и репарация на стари повърхности от 
черни метали; 

  
Свойства:  Бързо съхнене, слаба миризма; 

 Базиран на цинк-фосфатни пигменти ; 

 Добри антикорозионни свойства на покритията ; 

 Добро поведение при съхранение - не образува сбита утайка; 

 Притежава отлично сцепление с повърхностите; 

 Много добра адхезия към следващите слоеве декоративни бои и 
емайллакове; 

  
Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство. 

 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА 

  

Външен вид на грунда след разбъркване:  

(визуално) 
Хомогенна, лесно подвижна маса 
 

  
Плътност: 

(БДС EN ISO 2811-4) 

1,32 ± 0,02 g/cm3  

  
Съдържание на нелетливи вещества при 

1250С/1 h:  

(БДС EN ISO 3251) 

 min 51 % 

 

  
рН стойност: 

(с рН метър) 
min 8,0 

  
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)0С, 

модел RVT, 2 min, 100 rpm:  

(ISO 2555) 

 

min 300 mPa.s 

  

Външен вид на филма:                Равен, гладък  
 

 

Устойчивост към въздействието 

на течности при (23±2)°С;  

(БДС ISO 2812-1) 

                дестилирана вода: min 300 часа 
                5% разтвор на натриев хлорид : min 300 часа 

  

Грунд за черни метали с акрилатен  

съполимер във водна фаза 

Външна употреба 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вътрешна употреба 
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Изпитване на решетъчни нарези: 

(ФМ -10) 
 

2 степен 

Разход: 

 
10-13 m2/L за един1 слой в зависимост от основата и начина 
на полагане. 

 
  
Съхнене: 

(230С, 65% H.R.) 

Въздушно 

 Сухо на пипане: 30 min; 

 Пълно изсъхване до 3 часа в зависимост от температурата 

и влажността на въздуха; 
 

  
Колористика: Грундът се произвежда в бежов цвят.  
  

Опаковка: Леко Aqua грунд за метал се опакова в  метални вътрешно 
лакирани опаковки с вместимост 700ml e маркировка. 

 
  
Съхранение: В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови 

помещения, при температура от 5°C до 30°C. Пазете от 
замръзване! 

Да се пази от достъп на деца! 
Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във 
фабрично затворена опаковка.  

 
  

Разредител: Вода. 
  
Подготовка за работа: Преди употреба разбъркайте добре (2-3мин.) продукта.  

При необходимост разредете до 5% с вода. 
  

Средства за нанасяне: 
Валяк, четка, шприц-пистолет в един слой с дебелина на 
сухия филм 30-40 μm. 

  

Почистване на инструментите: С вода преди засъхване. 
  

Условия за нанасяне:  Работи се при температура на въздуха от 5оС до 30оС.  
 

  

Подходящи основи: Повърхности от черни метали 
 

  
Неподходящи основи: Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки. 

 

  
Подготовка на основата: Подгответе основата, като я почистите от прах, мазни петна и 

други замърсявания. Премахнете ръждата с телена четка, 
шкурене или пясъкоструене.  
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Система за нанасяне: Един слой Леко Aqua грунд за метал, два или три слоя 
ХАМЕЛEКОН AQUA БАЗА ЗА ТОНИРАНЕ ГЛАНЦ или 
други декоративни бои и емайллакове на водна основа. 

 
 

 
 

Хигиена и безопасна работа: Продуктът не се класифицира като опасен. 

При необходимост – справка с Информационния 
лист за безопасност. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се 

съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта 

или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето 

техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция. 

 
 

 

 
 


