
                          

 Ґрунтовка - концентрат  «Новапласт Н-39»(1:6)
глибокого проникнення    

 для внутрішніх та зовнішніх робіт
ВЛАСТИВОСТІ:

 підвищує  адгезію
 універсальна при використанні
 паропроникна
 знижує водопоглинання
 морозостійка
 економічна
 зміцнює основу
 екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Ґрунтовка-концентрат «Новапласт Н-39» (розведена 1:6) призначена для  обробки поверхонь з
метою  зменшення  водопоглинання  і  зміцнення  сильновбираючих  мінеральних  основ:
ніздрювальний бетон, цегляні поверхні , цементні,  гіпсові і цементно-вапняні штукатурки та
гіпсокартонні плити,  перед кріпленням плитки, приклеюванням пінополістиролу, заливанням
підлог, оштукатурюванням стін та стелі, наклеюванням шпалер, фарбуванням та для укріплення
верхнього шару.  Підсилює адгезію поверхні бетону, гіпсових плит, гігроскопічних штукатурок.
Також застосовується при улаштуванні систем скріпленої теплоізоляції. Можливе використання
як добавки у сухі суміші та розчини. Ґрунтовка-концентрат «Новапласт Н-39» застосовується як
зовні так і всередині будівель та споруд. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:
Підготовка основи здійснюється згідно СніП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна
бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням  ґрунтовки основу очистити
від пилу, бруду, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Ґрунтовку-концентрат «Новапласт Н-39» необхідно розвести  чистою водою у співвідношенні
1:6  (1  літр  «Новапласт  Н-39»  на  6  літрів  води)  безпосередньо  перед  виконанням  робіт  та
перемішати  вручну  чи  за  допомогою  низькообертового  дриля  зі  спеціальною  насадкою.
Використовувати тільки розбавлену водою ґрунтовку - концентрат «Новапласт Н-39».
Ґрунтовку-концентрат  «Новапласт  Н-39»(розведену  1:6)  слід  наносити  щіткою,  валиком,
малярним  пензлем  або  розпилювачем.  Залежно  від  стану  поверхні,  ґрунтовку  необхідно
наносити в один або кілька шарів.  Перед укладанням нівелювальних мас,  основу необхідно
прогрунтувати   два  рази  з  інтервалом у  дві  години.  Час  висихання  ґрунтовки  залежить  від
температури  і  вологості  навколишнього  середовища  і  складає  приблизно  6  годин.  Не
виконувати роботи із застосуванням ґрунтовки зовні приміщень під час атмосферних опадів.
При виконанні робіт необхідно дотримуватись вимог діючої нормативної документації. 
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°С до +30°С і відносній вологості до 80
%.  Всі  вищевказані   рекомендації  ефективні  при  температурі  +20°С  і  відносній  вологості
повітря  60%.  В  інших  умовах  час  висихання  ґрунтовки  може  змінитися.  У  випадку



використання ґрунтовки в нестандартних умовах  чи для інших цілей , необхідно самостійно
провести випробування або проконсультуватися з виробником. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Колір:білий;
Склад: виготовлена на основі висококонцентрованої дисперсії акрилових смол;
Витрати: 0,1-0,2л/м2  (розведена 1:6) залежно від основи;
Паропроникність: не менше 0,03мг/м.год.Па;
Колір плівки після висихання:прозорий;
Час висихання ґрунтовки на основах :  від 1-2 годин при температурі +20°С.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
При роботі необхідно оберігати очі та шкіру. У випадку попадання ґрунтовки в очі слід негайно
промити їх проточною водою і звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з постійною температурою від +5 ° С до +35
°С 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При  транспортуванні та зберіганні
оберігати від перемерзання та прямих сонячних променів. 
Розведену водою Ґрунтовку-концентрат «Новапласт Н-39» необхідно використати на протязі 3-
х діб.

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за
його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом.


