
35

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

• глибоко проникає та укріплює основу покриття / глубоко проникает и укрепляет основу покрытия /  it penetrates deeply into the the 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 the life period of a paint product

RU Грунтовка водно-
дисперсионная акриловая 
глубокого проникновения 
«Super Base»
снаружи / внутри помещений

Применяется для укрепления 
поверхности, улучшения адге-
зии различных поверхностей 
(кирпич, бетон, шлакоблок, 
цементные штукатурки, ДСП. 
ДВП, гипсокартон и другие 
пористые материалы) перед 
проведением разных отде-
лочных работ (штукатурных, 
шпаклёвочных), окрашива-
нием водно-дисперсионными 
красками, наклеиванием обо-
ев, укладкой кафеля, паркета, 
напольных покрытий. 

EN Deep penetrating
water dispersion
acrylic primer
«Super Base»

exterior / interior

It is intended for hardening 
surfaces, improving of adhesion 
of different surfaces (brick, 
concrete, slag block, concrete 
stuccos, chipwood boards, 
MDF, gypsum boards and other 
porous surfaces) before different 
finishing works with a plaster or 
a putty, coating with waterborne 
paints, gluing of wallpapers, 
application of tile, setting of 
parquiet and other flooring.

UA Ґрунтовка водно-
дисперсійна акрилова 
глибокого проникнення 
«Super Base»

зовні / всередині приміщень

Застосовується для укріплен-
ня поверхонь, поліпшення 
адгезії різних поверхонь 
(цегла, бетон, шлакоблок, 
цементні штукатурки, ДСП. 
ДВП, гіпсокартон та інші 
пористі матеріали) перед 
проведенням різних оздоблю-
вальних робіт (штукатурних, 
шпаклювальних), фарбуван-
ням водно-дисперсійними 
фарбами, наклеюванням 
шпалер, укладанням плитки, 
паркету, підлогових покриттів.

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

норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer

80-125 мл/м² 80-125 мл/м² 80-125 ml/m²

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

СП / СГ / VP 18 місяців 18  месяцев 18 months

фасування / фасовка / package 2 л; 5 л; 10 л 2 л; 5 л; 10 л 2 l; 5 l; 10 l


