
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ   Основа має бути сухою, міцною, очище-
ною від пилу, забруднень та ознак біологічної (грибки, пліснява, мох) 
і хімічної агресії тощо. Цементні, цементно-вапняні або мінеральні 
штукатурки ґрунтувати не раніше, ніж через 28 днів після їх вико-
нання. Усі основи повинні мати стабілізовану вологість і завершений 
процес твердіння. Будь-які забруднення необхідно очистити водою 
під високим тиском. Старі штукатурки і малярні покриття зі слаб-
кою адгезією необхідно усунути. Зашпаклювати виїмки в штукатурці  
та можливі тріщини. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ   Засіб у торгово-
му вигляді є готовим до використання виробом – не розбавляти 
та не додавати жодних речовин. Наносити пензлем або валиком 
один шар. На слабкі основи з високою поглинальною здатністю  
рекомендовано нанести другий шар засобу перпендикулярно  

до першого, на ще вологий перший шар. Фасадну фарбу наносити 
приблизно через 12 годин після закінчення нанесення останнього 
шару ґрунтовки. Застосовувати за температури основи й навколиш-
нього середовища від +5°С до +25°C. Не наносити на нагріту основу. 
У процесі робіт і під час висихання слід категорично уникати без-
посередньої дії прямих сонячних променів, впливу сильного вітру, 
дощу. Захищати заґрунтовану поверхню до моменту висихання  
за допомогою плівки або густої захисної сітки. Інструменти відразу 
після використання вимити водою. Роботи проводити відповідно до 
будівельних правил, норм і положень БГП.  Утилізація відходів від-
бувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом 
їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціа-
лізованого збору відходів.

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ГУСТИНА pH ЧАС ВИСИХАННЯ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС  

ДЛЯ ЦЬОГО ВИРОБУ: кат.(A/h/FW) 
максимум 30 г/л (2010).  

Виріб містить максимум 30 г/л.

[г/см³]

6,0÷8,5

[год.]

рідина молочного кольору
приблизно 1 

приблизно 2 – залежно від ступеня 
поглинання основою i температурно-

вологісних умов 

I  ОПИС ВИРОБУ  I
У системах FOVEO TECH акрилова ґрунтовка GA 10 
застосовується під:
Акрилову фасадну фарбу FA 10. 

FOVEO TECH GA10 
АКРИЛОВА ҐРУНТОВКА ПІД ФАСАДНІ ФАРБИ

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Акрилова ґрунтовка призначена для ґрунтування та зміцнення по-
ристих мінеральних основ з високою поглинальною здатністю, як-от: 
цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки, а також тонкошаро-
ві мінеральні штукатурки – перед фарбуванням фасадною акрило-
вою фарбою FA 10. Зменшує поглинання води, утворює покриття, яке 
запобігає виникненню плям. Також слугує розчинником для фасад-
ної акрилової фарби FA 10.
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РОЗХІД
До 10 м²/л залежно від властивостей основи,  
при одношаровому нанесенні.
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КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
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КОЛІР
Після висихання – безбарвний
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УПАКОВКА
5 л 
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ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення
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ЗНИЖУЄ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ
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ЗМЕНШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ 
ПЛЯМ
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ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ ДО ОСНОВИ

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
 Складник системи утеплення фасадів FOVEO TECH S сертифікованої ETA 15/0022, ETAG 004:2013. ДЕКЛАРАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИКОРИ-
СТАННЯ  № 22/FTS/2015
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