
Съдържание на нелетливи 
вещества при 125°С/1h: 
(БДС EN ISO 3251)
Вискозитет по Брукфийлд при 
(23±0,5)°С, модел RVT,  sp 6, 
ck100 : 
(ISO 2555)

Min  4000 mPa.s

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Остатъци от кофражни масла върху бетон се обработват с 
пароструен апарат или специални състави за отстраняване на масла. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки 
се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват с подходяща замазка и/или шпакловка. Покрити с плесени или водорасли 

повърхности се обработват с подходящи препарати. Пукнатините и неравностите се изравняват с DEKO professional DekoFlex 
Лепилна и шпакловъчна смес с фибри за топлоизолационни плоскости.

стари/ нови повърхности

Точната стойност на разхода се установява след извършване на проба 
върху част от работната повърхност

Пълно изсъхване (часове)
((23 ±2)°C, 65% H.R.)
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Варо-циментови и циментови мазилки и шпакловки;
Бетонни и други минерални основи;

Стари, добре запазени покрития от минерални, силикатни и 
дисперсионни бои и мазилки;

Гипсови шпакловки и гипсо-картонени плочи;
Армирани повърхности за топлоизолационна система.

Пресни варови мазилки;
Лакови покрития, маслени филми, постни бои и пластмасови 

покрития.

Подготовка на основата

• Висока атмосферо-устойчивост;
• Отлична покривност;
• Добро поведение при нанасяне; 
• Добро поведение при съхранение; 
• Много добро сцепление с основата

DEKO professional СИЛИКОНОВ 
ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ

Грундове

Екстериор

Предназначен е за грундиране, преди полагане на DEKO professional Силиконови мазилки, 
Полиуретанови нано мазилки с фибри, Полимерни мазилки, Декоративна релефна 

мазилка и Мозаечни мазилки. Създаване на цветна основа при работа с цветни мазилки. 

Техническо описание
ТС - ОРГ - 0228

Практически свойства Технически показатели
Външен вид на грунда след 
разбъркване: 
(визуално)

Хомогенна, тиксотропна маса, 
без примеси

1,65 ± 0,05 kg/L

Подходящи основи Неподходящи основи

Плътност:
(БДС EN ISO 2811-1)

min 66 %

Разход ,                            
kg/m²/слой ~ 0,300 kg/m²/слой

Цветове

Бял и транспарентен, с възможност за тониране

Строителни решения



Етап Слоеве

Финишен слой

DEKO professional 
Силиконови мазилки, 
Полиуретанови нано 
мазилки с фибри, 
Полимерни мазилки, 
Декоративна релефна 
мазилка и Мозаечни 
мазилки

I

DEKO professional Силиконови 
мазилки, Полиуретанови нано 
мазилки с фибри, Полимерни 
мазилки, Декоративна релефна 
мазилка и Мозаечни мазилки

I

Грундиране
DEKO professional  Фасаден 
грунд ПС-112/ Силиконов 
грунд за мазилки

I

DEKO professional Фасаден грунд 
ПС-112, с изключение на 
случаите на изграждане на 
топлоизолационна система

I

Системи за нанасяне
Нови повърхности Стари повърхности

Продукт Продукт Слоеве

Нанасяне Средства за нанасяне

Съхранение Мерки за безопасност

Разреждане
При необходимост 25 kg от продукта се 
разреждат с max 0,5 L вода.

Пистолет за 
безвъздушно 
боядисване

Не

Начин на работа

Преди отваряне на опаковката, е необходимо да се почистят от нея следи от вода, масло или други 
замърсявания, за да се предотврати попадането им в продукта. Продуктът се използва, след като предварително 
е хомогенизиран добре на бавни обороти с бъркалка при температура от 5°C до 30°C.
ВНИМАНИЕ: Продуктът да не се смесва с вар, глина или бои на базата на органични разтворители!    Мазилки, 
замазки, шпакловки плочки и др. финишни покрития или облицовки се полагат след пълното изсъхване на 
грунда!

Почистване Разфасовки:

Работните инструменти и зацапаните повърхности се почистват 
с вода преди засъхване.

5 kg; 25 kg

Препоръка

Преди употреба продукта се разбърква 
добре. Да се пази от достъп на деца!
ВНИМАНИЕ: Съхраняване при температура 
под 5°C може да повреди продукта!

Четка Да (Стандартна)

Условия на 
нанасяне

Работи се при температура от 5°С до 35°С Валяк Да (Стандартен)

Температура на съхранение – над 5°С. Съхранява се в закрити, 
сухи и проветриви помещения, защитени от преки атмосферни 

влияния, при температури между 5°С - 35°C. Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за 

безопасност.Срок на годност

18 месеца от датата на производство във фабрично затворена 
опаковка

„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.‘‘
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