
 

 

 
 

 

 

 

 

Luotto Tartuntapohja Aqua 
Водорозріджувана адгезійна ґрунтувальна фарба 

 Відмінна адгезія до різних типів поверхонь 
 Водорозріджувана 
 Матова 

 

          
 

Опис 

Властивості Адгезійна ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт  

 
 Акрилова, водорозріджувана. 
 Швидко висихає. 
 Не має неприємного запаху. 
 Забезпечує якісне зчеплення фінішного покриття з різними типами поверхонь.  
 Застосовується як адгезійна ґрунтувальна фарба для нових і раніше 

пофарбованих поверхонь. 
 Містить антикорозійні пігменти й добавки. 
 Ґрунтувальну фарбу можна використовувати як фінішне покриття.  

 
 

Гранично допустимий вміст ЛОС (Директива Європейського Союзу 2004/42/ЄС) для продукту (Підгрупа A/i) 
140 г/л. максимальний вміст ЛОС у продукті <140 г/л. 

Блиск:  

 матова за EN 13 300. 

 

Призначення Адгезійна ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт застосовується для ґрунтування 

поверхонь зі слабкою адгезією. Застосовується як ґрунтовка як для нових, так і для 

раніше пофарбованих поверхонь. Фінішне фарбування виконується відповідними 

водорозріджуваними фарбами й емалями. Наприклад, заґрунтований ламінат — 

зносостійкими фарбами для підлоги. Можливе використання ґрунтувальної фарби як 

фінішного покриття. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Скло, керамічна плитка, поверхні, покриті скловолокном, ламінат, ПВХ-пластик, 

алюміній, покриті меламіном поверхні, оцинкований листовий метал, а також поверхні, 



 

пофарбовані алкідними та каталітичними фарбами й лаками. 

Увага! Ґрунтувальну фарбу не можна використовувати як фінішне покриття, якщо 

потрібна особлива стійкість поверхні до механічних навантажень (підлоги і т. інш.) або 

до підвищеної вологості (ванні, душові кабіни, басейни тощо).  

 

Стандарти якості  EN 13 300 — стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого 
стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для обробки стін і стель всередині 
приміщень. 

 ISO 2813, ISO 11 998 — методики вимірювань блиску і зносостійкості. 
 ЛОС (леткі органічні сполуки) — вміст згідно з директивою Європейського Союзу 2004/42/ЄC. 
 Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю згідно зі стандартом 

ISO 9001.1. 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Нефарбована поверхня. 

Глянцевим поверхням надати шорсткість за допомогою наждачного паперу.  
Очистити поверхні від пилу, бруду. Поверхню знежирити (спиртом етиловим або 
ізопропіловим, нітророзчинником). Нерівності вирівняти відповідною шпаклівкою.  
Раніше пофарбована поверхня. 

Видалити фарбу, що нещільно тримається. Глянцевим поверхням надати шорсткість 
за допомогою наждачного паперу. Нерівності вирівняти відповідною шпаклівкою. 

Очистити поверхні від пилу, бруду й жиру. 
 

Нанесення Перед застосуванням ґрунтувальну фарбу перемішати. Наносити за температури 
поверхні, фарби та повітря від + 5 до + 35ºС, відносної вологості повітря не більше 
80 %. Наносити ґрунтувальну фарбу в 1–2 шари валиком, пензлем або розпилювачем. 
У разі використання розпилювача допускається розведення ґрунтувальної фарби до 
5 % водою від об’єму. Перед нанесенням наступного шару переконатися, що 
попередній шар повністю висох. 

Колір Білий. Машинне тонування за системою Eskarocolor у пастельні тони.  

Витрата 5–10 м
2
/л у разі одношарового нанесення. На витрату впливає тип поверхні, її 

підготовка й шорсткість матеріалу. 

Час висихання Час висихання «на відлип» — 1 година. Час висихання перед нанесенням наступного 
шару ґрунтувальної фарби або фінішного покриття — не менше ніж 6 годин за 
температури + 20°С та відносної вологості 65 %. На швидкість висихання впливає 
температура, відносна вологість повітря й товщина плівки ґрунтувальної фарби.  
У разі використання ґрунтувальної фарби як фінішного покриття з пофарбованою 
поверхнею треба поводитися обережно протягом декількох тижнів, тому що продукт 
досягає максимальної міцності за нормальних умов приблизно за місяць. 

Робочі інструменти Пензель, валик або безповітряний розпилювач (розмір сопла 0,013–0,015"). 

Очищення 
інструментів 

Відразу після використання промити водою. Засохла ґрунтувальна фарба очищається 
механічно. 

Склад Акриловий співполімер, білий пігмент (двоокис титану), антикорозійний пігмент, 
наповнювачі, функціональні добавки, вода. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість Не заморожувати під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки від дати, зазначеної на упаковці 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в щільно закритій упаковці за температури від +5°С до 
+30°C. Берегти від прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в 
провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недоступному 
для дітей місці. У разі попадання в очі промити водою. Якщо потрібна медична 
консультація, майте із собою контейнер із продуктом або етикетку. Зберігати в 
недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в навколишнє середовище.  

Утилізація Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, 
сухі звичайні й небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.  
 

Об’єм/маса 0,45 л/ 0,55 кг; 0,9 л/ 1,1 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 №02 от 29.11.2019. 


