
 

  

      

 

 

 

Aquastop Facade 
Фасадна ґрунтовка 
 

 Зміцнювальна ґрунтовка глибокого проникнення 

 Гідрофобізувальний ефект 

 Висока паропроникність 

 Концентрат 1 : 10 

 

 

       
 

Опис 

Властивості Зміцнювальна водно-дисперсійна ґрунтовка-концентрат з гідрофобним ефектом. 
 

 Глибоко проникає, зміцнює основу. 
 За рахунок вмісту силікону покращує гідрофобні (водовідштовхувальні) властивості поверхні. 
 Вирівнює поглинаючу здатність основи. 

 Зменшує витрату фінішних матеріалів і покращує зчеплення з основою. 
 Має високу паропроникність. 
 Рекомендується для ґрунтування фасадів. 

 Застосовувати тільки розведеною. 
 Не є фінішним покриттям. 

 

Гранично допустимий вміст ЛОС для продукту (підгрупа h) 30 г/л. Максимальний вміст ЛОС у продукті 
<30 г/л. 

Призначення Ґрунтування  мінеральних пористих основ та основ, які нерівномірно всмоктують перед фарбуванням 
латексними фарбами, силіконо- та силоксано- модифікованими фарбами, шпатлюванням. Для 

зовнішніх і внутрішніх робіт. 

Типи поверхонь під 
ґрунтування 

Бетон, газобетон, штукатурка, шпаклівка, вапняк тощо. 

Стандарти якості  ЛОС (леткі органічні сполуки) – вміст відповідно до директиви Європейського Союзу 

2004/42/СЄ. 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Поверхня повинна бути сухою і міцною. Поверхню очистити від старих покриттів, які відшаровуються, 
бруду, пилу, жиру та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Поверхні, заражені цвіллю 
(грибком), необхідно попередньо обробити спеціалізованим фунгіцидним складом Biotol (або Biotol 

spray) у відповідності з інструкцією по його застосуванню. 

Нанесення Перемішати. Розбавити ґрунтовку-концентрат чистою прохолодною водою у співвідношенні 1:3-1:10 
(ступінь розведення залежить від типу і якості поверхні). Перемішати готову ґрунтовку. Нерозбавлену 

ґрунтовку-концентрат використовувати не рекомендується. Розведену ґрунтовку AQUASTOP FACADE 



 

 

наносити в 1-2 шари пензлем, валиком за температури навколишнього повітря та основи від +10°С до 
+30°С. На пористу поверхню наносити не менше 2 разів методом «мокрим по мокрому». 

Колір Молочно-біла, після висихання прозора. 

Розбавлення Розбавити ґрунтовку-концентрат чистою прохолодною водою у співвідношенні від 1:3 до 1:10. Ступінь 
розведення залежить від типу і якості поверхні. При розведенні керуватися правилом: чим менш міцна 
та (або) більш пориста поверхня (наприклад, газобетон), тим менше води потрібно використовувати 

для розведення ґрунтовки-концентрату. І навпаки, якщо поверхня міцна і (або) погано вбирає 
(наприклад, щільний бетон), то для розведення ґрунтовки-концентрату необхідно використовувати 
води більше, але не більше ніж у співвідношенні 1:10. 

Витрата 40-110 м²/л ґрунтовки-концентрату на один шар. Витрата ґрунтовки залежить від типу поверхні. 
Витрата розбавленої ґрунтовки (готової до застосування) залежно від вбирання поверхні: 

- слабко вбираючі (камінь, щільний бетон тощо) – 10 м²/л. 

- середньо вбираючі (штукатурка, бетон, цегла, ДВП, ДСП тощо) – 6-8 м²/л. 
- сильно вбираючі (газобетон, пінобетон тощо) – 3-4 м²/л. 

Час висихання 8 годин за температури +20±2°С і відносної вологості повітря 65+5%. У разі зниження температури і 
підвищення вологості повітря час висихання відповідно збільшується. Для подальшої обробки 

поверхні необхідно дочекатися повного висихання обробленої поверхні. 

Робочі інструменти Пензель, валик. 

Очищення інструментів Відразу після робіт інструменти та обладнання промити теплою водою з милом. 

Склад Дисперсія співполімерів, силікон, вода. 

Інформація 

Морозостійкість Не морозостійка. 

Гарантійний термін 
зберігання 

2 роки. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5ºС до +30°C. 

Берегти від морозу та прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці, використовувати елементарні засоби 
індивідуального захисту. Тримати в недоступному для дітей місці. У випадку попадання в очі промити 

великою кількістю води. 

Утилізація Тару і висохлу ґрунтовку утилізувати як побутові відходи. 

Об’єм 1 л – 3 л – 10 л 

 

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 №02 від 28.08.2017. 


