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RU Краска-грунт 
универсальная
снаружи / внутри помещений

Предназначена для предвари-
тельной обработки оснований 
с целью их укрепления и 
увеличения адгезии, а также 
упрощения выполнения работ 
по нанесению декоративных  
фактурных красок и штукату-
рок снаружи и внутри помеще-
ний. Пригодна для нанесения 
на оштукатуренные, кирпич-
ные, бетонные поверхности, а 
также гипсовые основы, ДВП, 
ДСП, гипсокартон, фанеру.

EN Universal
paint-primer 
еxterior / interior

It is intended for primary 
treatment of base layers to 
harden them and improve 
adhesion properties and also 
to simplify application of 
decorative structured paints and 
stuccos indoors and outdoors. It 
is recommended for application 
on plastered surfaces, brick, 
concrete and also gypsum 
surfaces, chipwood board, MDF, 
gypsum board, ply wood.

UA Фарба-ґрунт
універсальна
зовні / всередині приміщень

Призначена для попередньої 
обробки основ  з метою їх 
зміцнення та збільшення 
адгезії, а також спрощення 
виконання робіт з нанесення 
декоративних фактурних фарб 
і штукатурок зовні і всередині 
приміщень.  Придатна для 
нанесення на оштукатурені, 
цегляні, бетонні поверхні, а 
також гіпсові основи, ДВП, 
ДСП, гіпсокартон, фанеру.

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder акрилова дисперсія акриловая дисперсия acrylic dispersion

ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree матова матовая matt

колір / цвет / color біла (база А – пастельні відтінки) белая (база А – пастельные оттенки) white (base A – pastel shades)

розріджувач / разбавитель / thinner вода вода water

спосіб нанесення / способ нанесения /
application method пензель  (макловиця) кисть (макловица) а brush (a finishing brush)

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

0,25-0,3 кг/м²  0,25-0,3 кг/м²  0,25-0,3 kg/m²

час висихання / время высыхания /
drying period 2-4 години 2-4 часа 2-4 hours

СП / СГ / VP 24  місяці 24  месяца 24 months

фасування / фасовка / package 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг 1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg

• значно полегшує нанесення та структурування декоративних штукатурок / значительно облегчает нанесение и структурирование 
   декоративных штукатурок / it significantly simpifies the application and structuring of decorative plasters
• зміцнює основу, має високу адгезію / укрепляет основу, имеет высокую адгезию / it hardens the base and has high adhesion
• паропроникна, стійка до води / паропроницаемая, стойкая к воде / it is water resistant, vapor permeable

Декоративні структурні матеріали / Декоративные структурные материалы / 
Decorative structure materials


