
 

 

 
 

 

 

 

Aura STARK 
Ґрунтовка алкідна антикорозійна 
 

 Витрата до 12 м²/кг 
 Швидко висихає 
 Надійний захист 

 
 

 

       
 

Опис 

Властивості Ґрунтовка ГФ-021 
 

 Захищає металеві поверхні від корозії.  
 Має відмінну адгезію (зчеплення) до матеріалу основи і до шарів емалі, що 

наносяться поверх ґрунтовки.  
 Зменшує витрату емалі і збільшує термін служби лакофарбового покриття.  
 Отримано гігієнічний висновок МОЗ України 

 
 

Призначення Ґрунтовка STARK призначена для ґрунтування металевих і дерев'яних поверхонь 
перед нанесенням алкідних емалей. Для внутрішніх та зовнішніх робіт  

Типи поверхонь для 
нанесення 

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

Стандарти якості  

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Дерев'яні поверхні.  
Нова поверхня. Нерівності вирівняти відповідною  шпаклівкою по дереву. Поверхню 

зашліфувати дрібнозернистим наждачним полотном. Очистити від пилу, бруду й жиру.  
Раніше пофарбована поверхня. Фарбу, що відшаровується, видалити скребком або 

змивкою. Нерівності вирівняти шпаклівкою по дереву. Зашпакльовані ділянки 
зашліфувати дрібнозернистим наждачним полотном. Поверхня має бути суха та 
очищена від пилу. 
Металеві поверхні.  
Нова поверхня. Необхідно очистити від пилу, бруду, іржі та окалини. Поверхня має 

бути сухою та знежиреною.  
Раніше пофарбована поверхня. необхідно очистити від фарби, що відшаровується, 

іржі, забруднень та окалини. Поверхню необхідно зашліфувати, очистити пил та 
знежирити. 

Нанесення Перед застосуванням ґрунтовку необхідно ретельно перемішати. Ґрунтовку в разі 
потреби розбавити уайт-спіритом або сольвентом. Ступінь розведення становить 5-



 

 

10% в залежності від робочого інструменту. Для утворення міцного захисного покриття 
ґрунтовку рекомендується наносити у 2 шари з проміжним сушінням між шарами не 

менше ніж 15 години. Наносити за температури поверхні, емалі й повітря від +5C до 

+35C, відносної вологості повітря менше 80%. Не рекомендовано фарбування під час 
дощу та туману. 

Колір Готові кольори відповідно до каталогу. 

Витрата 80-120 г/м² на один шар. На витрату ґрунтовки впливає тип та підготовка поверхні, а 
також колір ґрунтовки. 

Час висихання Час висихання 1 шару ґрунтовки за температури + 20 ° С і відносної вологості 65% не 
менше ніж 15 год. На швидкість висихання впливає температура, відносна вологість 
повітря та товщина плівки. Наступні шари фарби наносити після повного висихання 
ґрунтовки. 

Робочі інструменти Наносити пензлем, валиком або розпилювачем. 

Очищення 
інструментів  

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

Склад Суспензія пігментів, наповнювачів і функціональних добавок у розчині алкідного лаку.  

Додаткова інформація 

Морозостійкість Морозостійка. 

Гарантійний термін 
зберігання 

Гарантійний термін зберігання 24 місяці від дати, вказаної на упаковці.  

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі. Берегти від впливу 
вологи, нагрівальних приладів та прямого вогню, а також від попадання прямих 
сонячних променів. 

Запобіжні заходи Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Уникати потрапляння в очі та на шкіру. Під 
час проведення фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно 
провітрити приміщення. Для захисту рук застосовувати гумові рукавички, у разі 
фарбування розпилювачем використовувати респіратор. 
Берегти від вогню! 

Утилізація Не виливати в каналізацію, водойми й на ґрунт. Залишки фарби й тару утилізувати в 
спеціалізованих місцях збору шкідливих відходів. 

Маса 0,9 кг; 2,8 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 №01 від 15.02.2019. 


