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• глибоко проникає та укріплює основу покриття / глубоко проникает и укрепляет основу покрытия / it penetrates deeply and hardens base layer
• збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям / it improves adhesion of
   building materials to the base layers
• знижує витрату фарб, збільшує термін служби лакофарбового покриття / снижает расход красок, увеличивает срок службы
   лакокрасочного  покрытия / it lessens consumption of paints, and extends life period of paint product

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder акрилова дисперсія акриловая дисперсия acrylic dispersion

розріджувач / разбавитель / thinner вода вода water

спосіб нанесення / способ нанесения /
application method пензель, валик, фарборозпилювач кисть, валик, краскораспылитель а brush, a roller, a paint gun

час висихання / время высыхания /
drying period 1  година 1 час 1 hour

СП / СГ / VP 18 місяців 18  месяцев 18 months

фасування / фасовка / package 1 л; 2 л; 5 л 1 л; 2 л; 5 л 1 l; 2 l; 5 l

розведення / разведение / delution застосування / использование / directions
норма витрата ґрунтовки-концентрату в 1 шар /
норма расхода грунтовки-концентрата в 1 слой /
сonsumption rate of primer concentrate of 1 layer

без розведення / без разведения /
no delution

у випадках надмірно крихких поверхонь, які осипаються /
в случаях излишне хрупких поверхностей, которые осыпаются /
in cases of extremely fragile surfaces, which sheds its grains

80-125 мл/м2

80-125 ml/m2

1:1

дуже крихкі, пористі та сильнопоглинаючі поверхні: газобетон,       
пінобетон і т.п. /
очень хрупкие, пористые и сильновпитывающие поверхности:       
газобетон, пенобетон и т.п. /
very fragile, porous and extremely absorbing surfaces: gasconcrete,            
aerated concrete and alike

40-60 мл/м2

40-60 ml/m2

1:2

поверхні із середньою поглинальною здатністю: штукатурка,           
гіпсокартон, ДСП, ДВП і т.п. /
поверхности со средней поглощающей способностью: штукатурка, 
гипсокартон, ДСП, ДВП и т.п. /
surfaces with medium absorbing properties: stuccos, gyp-sum boards,
MDF, chipwood boards and alike

25-40 мл/м2

25-40 ml/m2

1:4
поверхні із слабкою поглинальною здатністю: камінь, бетон, цегла і т.п. /
поверхности со слабой поглощающей способностью: камень, бетон,
кирпич и т.п. /
surfaces with poor absorbing properties: stone, concrete, brick and alike

15-25 мл/м2

15-25 ml/m2

Антисептики, ґрунтовки, шпаклівки / Антисептики, грунтовки, шпаклевки /
Аntiseptics, primers, putty

RU Грунтовка-концентрат 1:4 
водно-дисперсионная
акриловая глубокого 
проникнения
«Super Base 1:4»

снаружи / внутри помещений

Применяется для улучшения 
адгезии к различным по-
верхностям (кроме металли-
ческих) перед проведением 
отделочных и окрасочных 
работ, наклеиванием обоев, 
кафеля, паркета, напольных 
покрытий.

EN Deep-penetrating
water dispersion
acrylic primer
concentrate
«Super Base 1:4»

exterior / interior

It is intended for improving 
of adhesion to the different 
surfaces (exept metal) before 
finishing works and coating with 
waterborne paints, gluing of 
wallpapers, application of tile, 
setting of parquet and other 
flooring.

UA Ґрунтовка-концентрат 1:4
водно-дисперсійна 
акрилова глибокого 
проникнення
«SuperBase 1:4»

зовні / всередині приміщень

Застосовується для покращен-
ня адгезії до різних поверхонь 
(окрім металевих) перед 
проведенням оздоблювальних 
та фарбувальних робіт, на-
клеюванням шпалер, кахелю, 
паркету, підлогових покриттів.


