
 

 

 
 

 

 

 

Aura  ГФ021 
Універсальна алкідна  ґрунтовка  
 

 Ефективний захист 
 

 

 

     

      
 

Опис   

Властивості Універсальна алкідна ґрунтовка з антикорозійним ефектом. 
Готова до застосування. 
Містить спеціальні наповнювачі, що захищають металеві поверхні від корозії. 
Забезпечує високоміцне з’єднання лакофарбових матеріалів з офарблюваною 
поверхнею,, попереджаючи їхнє відшаровування. 

Покриття витримує температуру  від  -50C  до  +60C. 
Отримано гігієнічний висновок МОЗ України. 

Призначення Для ґрунтування металевих поверхонь для їхнього захисту від корозії перед 
нанесенням  різних емалей і інших лакофарбових матеріалів (крім нітроцелюлозних). 
Також можна використовувати й для ґрунтування дерев'яних поверхонь.  Для 
внутрішніх і зовнішніх робіт. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

По нових або раніше пофарбованих металевих і дерев'яних поверхнях. 

Стандарти якості   

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Перед ґрунтуванням поверхню очистити від пилу, бруду, масел, жиру, окалини й ін. 
Іржу видалити механічно або обробити перетворювачем іржі. Фарбу, що 
відшаровується, видалити шкребком або змивкою для фарби. Западини й нерівності 
вирівняти шпаклівкою. Всю поверхню зачистити шліфувальною шкуркою й знежирити 
розчинником. 

Нанесення    Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити за температури 

поверхні, ґрунтовки й повітря від +5C до +35ºС, відносної вологості повітря менш 80%. 
Не рекомендується фарбування під час дощу й туману. Для утворення міцного 
захисного покриття ґрунтовку рекомендується наносити в 2 шари із проміжним 
сушінням між шарами. 

Колір Готові кольори відповідно до каталогу. 

Колерування   



 

 

Витрата 9-12 м²/кг на один шар Витрата також залежить від типу й підготовки поверхні. 

Час висихання Кожного шару ґрунтовки за температури (20±2)°С не більше 24 годин. На висихання 
впливають температура, відносна вологість повітря і товщина плівки.  

Робочі інструменти Пензель, валик, розпилювач. В разі нанесення розпилювачем до ґрунтовки додати 
розріджувач (уайт-спірит, сольвент, скипидар або їхня суміш 1:1)  до 20% за об'ємом. 

Очищення 

інструментів  
Відразу після використання промити уайт-спіритом, а потім теплою водою з мийним 
засобом. Засохла ґрунтовка очищається механічно. 

Склад    Суміш пігментів і функціональних добавок у розчині алкідного лаку. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість   Морозостійка.. 

Гарантійний термін 
зберігання 

12 місяців. 

Умови зберігання Зберігати й транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від 
-40°С до +40°С. Берегти від дії вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних 
променів. 

Запобіжні заходи Берегти від вогню! 
Містить уайт-спірит. Пожежонебезпечна. Зберігати в місцях, недосяжних для дітей. 
Уникати влучення в очі й на шкіру. Під час проведення фарбувальних робіт, а також 
після їхнього закінчення необхідно ретельно провітрити приміщення. Для захисту рук 
застосовувати гумові рукавички, під час фарбування розпилювачем використовувати 
респіратор. 

Утилізація Не виливати в каналізацію, водойму й на ґрунт. Залишки продукту й тару здати на 
місце збору шкідливих відходів. 

Об’єм/маса   0,9 кг - 2,8 кг   


