
Четка Да (Стандартна)

Условия на 
нанасяне

Работи се при температура над 5°С Валяк Да (Стандартен)

Нанасяне Средства за нанасяне

Препоръка
Нанасяйте грунда равномерно неразреден, с 
помощта на четка или валяк при 
температура от 5 до 30°С.

Пълно изсъхване (часове)
(23°С, 65% H.R.)

24

Боядисвани/обработвани повърхности

Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава, обезпрашена, без 
следи от кофражни масла и да не е замръзнала

Кредирали и ронливи повърхности се почистват механично.

 Гладки бетони; мазилки;
Леки гипсови и циментови шпакловки;

Стари алкидни покрития;
Стари облицовки с керамични плочки.

За други основи, моля консултирайте се с нас

Подготовка на основата
Нови повърхности

Практически свойства Технически показатели
• Подобрява сцеплението на основата с последващото 
покритие;
• Подходящ за критични основи;
• Запечатва праха;
• Не съдържа разтворители;
• Спестява време при ремонтни дейности.

Външен вид  (след разбъркване) 
визуално

Гъста пастообразна маса

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

30

Подходящи основи Неподходящи основи

Плътност, kg/L 1.22 ± 0.10

Разход ,                            
kg/m2/слой

0.150 – 0.300 
Цветове

Произвежда се в розов цвят.

Техническо описание

ТС-ОРГ-0288

Строителни решения DEKO professional® Контактен 
грунд с пясък Грундове

Екстериор

DEKO professional® Контактен грунд с пясък  е продукт, произведен на основата на 
органични свързващи вещества, вода, кварцов пясък и добавки. Готов за употреба без 
разреждане течен продукт, използван за подобряване на сцеплението на основата с 
последващото покритие с мазилки, шпакловки, лепила и др. или като грунд преди 

полагане на нови фаянсови и теракотни плочки върху стари керамични или боядисани 
основи.



Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения, 
защитени от преки атмосферни влияния, при температури от 5 

до 30°С DEKO professional® Контактен грунд с пясък не се 
класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за 
безопасност

Срок на годност

12 месеца от датата на производство, в плътно затворена 
оригинална опаковка, при спазване условията на съхранение

„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.‘‘

Съхранение Мерки за безопасност

Разреждане Не се разрежда
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 - 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:

Използваното оборудване се почиства с вода преди и веднага 
след употреба.

1 kg ;5 кg; 17 кg
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