
 

  

      

 

 
 

 

 

Contact Grunt 
Адгезійна ґрунтовка для невбираючих основ 
 

 Готова до застосування 

 Створює зчеплювальний адгезійний шар 

 Для складних основ 

 Під важкі суміші і керамічну плитку 

          
 

Опис 

Властивості Водорозчинна акрилова ґрунтовка з мінеральним наповнювачем для внутрішніх та зовнішніх робіт. 
 

 Має відмінну адгезію до основ, в тому числі гладких.  
 Містить спеціальний набір мінеральних наповнювачів.  
 Створює рівномірно шорстку поверхню для приклеювання керамічної плитки, нанесення 

важких штукатурок та шпаклівок, склеювальних сумішей, а також інших структурних матеріалів.  
 Після висихання утворює міцне покриття. 
 Максимально зручна в роботі.  
 Зберігає паропроникність поверхні.  
 Без запаху. 

Призначення Акрилова ґрунтовка на водній основі з мінеральним наповнювачем для внутрішніх та зовнішніх робіт. 
Для обробки щільних, глянсових, невбираючих або слабо вбираючих вологу основ для створення 
проміжного зчеплювального шару перед нанесенням гіпсових, гіпсово-вапняних, вапняно-цементних 
тощо штукатурок під час внутрішніх та зовнішніх робіт. Типи поверхонь: монолітні бетонні стіни, 
підлоги, залізобетонні конструкції, гіпсокартон та інш. Може використовуватися для ремонтних робіт в 
старих будівлях, де для фарбування стін застосовувались олійні та алкідні фарби. Рекомендується як 
зчеплювальна адгезійна ґрунтовка для обробки покрить з керамічної плитки перед повторним 
облицюванням поверхні. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Монолітні бетонні стіни, підлоги, залізобетонні конструкції, гіпсокартон та інш. 

Стандарти якості  

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Поверхня для ґрунтування повинна бути сухою, ретельно очищеною від неміцного відшаровуваного 
поверхневого шару, пилу, бруду, жиру. Сильно забруднені та жирні поверхні промити 3-5 % розчином 
соди, потім змити водою та висушити. Часто зволожувані та схильні до утворення цвілі поверхні перед 
ґрунтуванням мають бути оброблені засобом Biotol або Biotol Spray. За необхідності металеві поверхні 
попередньо обробити антикорозійною ґрунтовкою. 



 

 

Нанесення Перед застосування та за необхідності під час роботи ґрунтовку перемішувати. За необхідності 
розвести водою (до 5 % за масою). Наносити валиком або пензлем в один шар за температури не 
нижче +5°С. Не наносити на промерзлі та вологі поверхні. До повного висихання ґрунтовки стежити за 
тим, щоб температура не опускалася нижче +5°С. Штукатурку та інші матеріали наносити після 
повного висихання ґрунтовки. Після висихання ґрунтовки до початку штукатурних робіт не допускати 
попадання пилу на оброблену поверхню. 

Колір Світло-рожевий. 

Витрата 4-9 м²/л (150-350 г/м²) на один шар. Витрата ґрунтовки залежить від виду поверхні та способу 
нанесення. 

Час висихання 12-24 години за температури +20°С та відносної вологості повітря 65 %. При зниженні температури 
повітря час висихання відповідно збільшується. 

Робочі інструменти Пензель, валик. 

Очищення інструментів Одразу після використання промити водою. Засохла ґрунтовка очищується механічно. 

Склад Дисперсія співполімерів, вода, функціональні добавки. UA предельное значение ЛОС для этой 
продукции (кат. А/7): <30 g/l (г/л). Эта продукция содержит max 1 g/l (г/л) ЛОС. 

Інформація 

Морозостійкість Не морозостійка під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати за температури від +5°С до +30°С. 

Запобіжні заходи Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей 
місці. У разі потрапляння в очі і на шкіру промити водою, при необхідності звернутися до лікаря. 
Ґрунтовка нетоксична. 

Утилізація Продукцію не виливати в каналізацію, водойму або на ґрунт. Тару і висохлу ґрунтовку утилізувати як 
побутові відходи. 

Об’єм/маса 0,83 л / 1,2 кг – 2,07 л / 3 кг – 8,3 л / 12 кг 

  

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції 
та робочих прийомів під час  її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання 
правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має 
можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та 
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач 
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому 
Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог 
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу 
шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в 
Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової 
редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. 
Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua. 

Редакція Технічного опису №05 від 19.11.2021. 


