
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I
ЧАС ВИСИХАННЯ НАНЕСЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВИРОБІВ ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ

2 години (*) мінімум через 24 години (*) від +5°C до +25°C

(*) тривалість залежить від умов температури і вологості, типу і поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути рівною, сухою, міцною, 
очищеною від пилу, забруднень та ознак біологічної (грибок, пліс-
нява, мох) і хімічної агресії тощо. Будь-які забруднення необхідно очи-
стити водою під високим тиском. Старі штукатурки і малярні покриття 
зі слабкою адгезією необхідно усунути. Виїмки заповнити клеєм KS 
30 або стандартним штукатурним розчином. На основи з низькою 
несучою здатністю, з високою поглинальною здатністю або крихкі 
(залишають сліди пилу при протиранні долонею) задля зміцнення не-
обхідно нанести акрилову ґрунтовку GА 10. Свіжі цементні або цемент-
но-вапняні штукатурки ґрунтувати не раніше, ніж через 28 днів після  
їх виконання, бетон – не раніше, ніж через 3 місяці, армований шар 
у системах утеплення витримати мінімум 3 дні. Усі основи повинні 
мати стабілізовану вологість і завершений процес твердіння.  СПО-
СІБ ЗАСТОСУВАННЯ  Ґрунтувальну фарбу необхідно ретельно 
перемішати й наносити маклавицею. За потреби її можна розбави-
ти, додаючи максимум до 5% води. Час висихання фарби становить 
приблизно 2 години, залежно від умов нанесення (температури  
навколишнього середовища, вологості повітря, поглинальної здатно-

сті основи тощо). У разі застосування під темні акрилові, акрило-си-
ліконові, силікатно-силіконові або мозаїчні штукатурки ґрунтовку 
потрібно затонувати пігментами зі змішувача в колір, наближений 
до кольору штукатурки, щоб уникнути просвітів під час розтирання 
штукатурки.  ПРИМІТКИ/РЕКОМЕНДАЦІЇ  Застосовувати за темпе-
ратури основи і навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Не 
наносити на нагріту основу. У процесі робіт і під час висихання слід 
уникати безпосередньої дії прямих сонячних променів, впливу силь-
ного вітру, дощу. Захищати заґрунтовану поверхню до моменту ви-
сихання за допомогою плівки або густої захисної сітки. Температура 
основи і навколишнього середовища під час ґрунтування і протягом 
наступних 24 годин має бути не нижчою, ніж +5°C. Інструменти відра-
зу після використання вимити водою.   Роботи проводити відповід-
но до будівельних правил, норм і положень БГП.   ЗБЕРІГАННЯ  Збе-
рігати у щільно закритій упаковці. Температура зберігання – від +5°C 
до +30°C.  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону 
України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в 
іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

FOVEO TECH PA 10 
АКРИЛОВА ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА З КВАРЦОВИМ ПІСКОМ ПІД ШТУКАТУРКИ 

2 h POŁYSKMAT

DE

РОБИТЬ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ 
ОДНОРІДНОЮ

2 h POŁYSKMAT

DE

ПІДВИЩУЄ АДГЕЗІЮ ШТУКАТУРНОГО          
РОЗЧИНУ

2 h POŁYSKMAT

DE

ЗМЕНШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ 
ПЛЯМ

2 h POŁYSKMAT

DE

ВИРІВНЮЄ ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСУ ТУЖАВІННЯ  
І ВИСИХАННЯ НАНЕСЕНОЇ ШТУКАТУРКИ

I  ОПИС ВИРОБУ  I
У системах FOVEO TECH ґрунтувальну акрилову фар-
бу PA 10 застосовують під:
Мінеральну штукатурку TM 10, 
Акрилову штукатурку TA 11,
Мозаїчну штукатурку TD 50.

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Ґрунтувальну фарбу з кварцовим піском застосовують для підвищен-
ня адгезії штукатурок, зменшення поглинальної здатності основи.  
Забезпечує правильне виконання структури тонкошарових штукату-
рок. Зменшує можливість виникнення плям на поверхні штукатурок. 
Входить до складу систем FOVEO TECH S і FOVEO TECH W, як ґрунтуваль-
ний шар під мінеральні, акрилові, акрило-силіконові, а також під моза-
їчні штукатурки і звичайні цементні або цементно-вапняні штукатурки. 
Призначена для застосування як усередині, так і назовні приміщень.  
Її можна наносити на бетонні, цементні, цементно-вапняні, гіпсові,  
гіпсокартонні поверхні, плити ДСП тощо.

2 h POŁYSKMAT

DE
РОЗХІД
Приблизно 0,3 кг/м², залежно від властивостей основи.

2 h POŁYSKMAT

DE

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
Не стосується.

2 h POŁYSKMAT

DE
КОЛІР
Кольорується згідно палітри кольорів FOVEO в 318 кольорів.

2 h POŁYSKMAT

DE

УПАКОВКА
8 кг; 16 кг

2 h POŁYSKMAT

DE

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
18 місяців

I  СТАНДАРТИ  I
 Ґрунтовка Р. Фовео Тех РА10.1.П.АД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

*конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою з використанням виробів торгової марки Foveo Tech та утепленням пінополістирольними 
плитами або мінераловатними плитами, відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.6-31:2016 та ДСТУ Б В.2.6-36:2008 за показниками стійкості збірної систе-
ми до кліматичних впливів та терміну ефективної експлуатації, що складає не менше ніж 25 умовних років.

Easy Application - формула, що забезпечує легеке нанесення та створення структури без передчасного тужавіння матеріалу.
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