
 
 
 
 

ТИП 
Універсальний кварц-грунт з відмінним покриттям, усуває різницю в кольорі 
основи, атмосферостійкий, хороша адгезія. Екологічно чистий. 

ОБЛАСТЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

Використовується для зовнішньої і внутрішньої обробки з цементної і гіпсової 
штукатурки, бетону, цегляної кладки і будь-якої поверхні на мінеральній основі. 

ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ Матова, шорстка, дрібнофракційна грунтівка 

ВЛАСТИВОСТІ 

Водорозчинний. Готовий до застосування, практично не має запаху, нетоксичний, 
незаймистий, екологічно чистий у відношенні людини і навколишнього 
середовища. Оптимальна проникаюча здатність. Хороша паропроникність. Добре 
вирівнює поглинаючу здатність поверхні. Гарна адгезія до основи і подальшим 
покриттям на нього. Можливість тонування. Легко наноситься. Володіючи чудовими 
проникаючими характеристиками, і гарною адгезією FONDO AL QUARZO не просто 
зміцнює стіну, але і дозволяє обмежити поглинання, роблячи покриття однорідним. 

УМОВИ 
НАНЕСЕННЯ 

Температура: +5 - + 35 ° С 
Вологість: не більше 80% 

ІНСТРУМЕНТ 
НАНЕСЕННЯ 

Пензель, валик, компресор. 

РОЗВЕДЕННЯ До 10% питної водою 

ВИТРАТИ 
МАТЕРІАЛУ 

0,160-0,190кг/м², 7-9 м²/л 

ЩІЛЬНІСТЬ  1,45кг ±0,05 г/л 

ОЧИЩЕННЯ 
ІНСТРУМЕНТУ 

Водою. 

ВИСИХАННЯ 
На відлип: 4-6 годин. 
Повне висихання: 24 години. 

СКЛАД 
Акрилові смоли в водній дисперсії, кварцовий порошок, криючі наповнювачі на 
основі діоксиду титану, стабілізатори та добавки, що полегшують процес 
нанесення і плівкоутворення. 

РЕАКЦІЯ НА 
ВОГОНЬ 

Негативна, якщо суміш наноситься на незаймисті підстави. 

КОЛІР БАЗИ У межах від білого до молочного 

ТОНУВАННЯ можлива, універсальними пастоподібних і рідкими барвниками 

УПАКОВКА 15 л., 5л. 



НАНЕСЕННЯ 

Очистити поверхню, що фарбується за допомогою щітки від відшаровуючих 
ділянок, цементного пилу, бруду, жиру та інших речовин, що заважають гарній 
адгезії. За необхідності вирівняти поверхню. 
 
Нові цементні поверхні повинні бути сухими і витриманими протягом 21 дня.  
 
Нанести за допомогою пензля, валика або компресора, розведеного до 10% питної 
водою в залежності від властивостей поверхні.Через 6-8 годин приступити до 
обробки поверхні. 

ОХОРОНА ПРАЦІ І 
НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Зберігати в недоступних для дітей місцях. Суміш не містить шкідливих речовин, 
пігментів або інших компонентів, що містять важкі метали, такі як хром або 
свинець. Крім того, в складі не має ароматичних і хлорованих розчинників. Не 
спостерігається полімеризації небезпечною для здоров'я. 
 
Склад не горючий і за умови його правильної технічної експлуатації - є 
нетоксичною, нешкідливою речовиною. Рекомендується дотримання звичайних 
запобіжних заходів, передбачених для роботи із сумішами на водній основі.  
 
При зберіганні, переміщенні та транспортуванні не потрібне дотримання особливих 
умов. При випадковому пролиття суміші необхідно зібрати, використовуючи інертні 
абсорбуючі матеріали, такі як пісок, глина і т.д. і утилізувати як звичайні тверді 
відходи. 

ТЕРМІНИ 
ЗБЕРІГАННЯ 

Максимум 1 рік в оригінальній, закритій упаковці при температурі + 5- + 35 ° С 
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