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Колір: 
Білий

Готова до застосування грунтівка на основі акрилової дисперсії, 
силіконових смол та кварцевого піску.
Склад призначений для остаточної підготовки поверхні перед 
нанесенням мінеральних, акрилових і силіконових штукатурок 
«Mixon». Зменшує вологопоглинання поверхні та витрати 
штукатурних розчинів. Може використовуватися для обробки 
будь-яких поверхонь при внутрішніх і зовнішніх роботах, 
наприклад, мінеральних поверхнях (штукатурка цементна, 
цементно-вапняна та ін.), гіпсокартонних плит. Створює 
покриття з шорсткою структурою, підвищує адгезію чергових 
шарів.
Грунтівка виробляється в білому кольорі. За бажанням клієнта 
кольорується відповідно кольорової палітри.

ПОВЕРХНЯ:
Поверхня повинна бути сухою,міцною без пилу та жиру. 
Традиційні цементні, цементно-вапняні і бетонні основи 
грунтівкою Mixon A-100 можуть піддаватися фарбуванню тільки 
через 28 днів з моменту нанесення.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ:
Після відкриття відра його вміст слід дбайливо перемішати.
З ціллю отримання однорідної робочої консистенції можна 
додати невелику кількість води (0,1 на кожне відро). Кількість 
доданої води повинна бути однаковою для кожної упаковки. 
Рекомендовано на одну поверхню наносити матеріал 
з однакової виробничої партії.
Грунтівку наносити валиком чи пензлем.
Не міцні, відстаючі частинки фарби чи штукатурки дбайливо 
видалити. Забороняється поєднувати суміш з іншими 
матеріалами розбавляти її чи згущувати.
Наступні шари покриття наносити тільки після повного 
висихання грунтового шару.

СКЛАД:
Акрилова дисперсія, силіконова смола, мінеральні заповнювачі 
з гідрофобними добавками, пігментами і модифікаторами, а 
також кварц.

ОЧИЩЕНЯ ІНСТРУМЕНТІВ:
Після закінчення роботи негайно вимийте інструменти водою.

ЗБЕРІГАННЯ:
В цілях забезпечення 12 місячної гарантії якості зберігайте 
продукт при температурі від +5°С до + 25°С в герметично 
закритій упаковці. Берегти від замерзання! Берегти від дітей.
Вказівки по безпеці праці та гігієні та протипожежній безпеці.
Після застосування штукатурної маси у закритих приміщеннях, 
можна ними користуватися після того як зникне специфічний 
запах. У випадку потрапляння штукатурки в очі їх слід негайно 
промити водою. У випадках потрапляння на шкіру, негайно 
промити водою. Штукатурка не володіє токсичними 
властивостями. 

ВКАЗІВКИ ПО БЕЗПЕЦІ ПРАЦІ ТА ГІГІЄНІ ТА 
ПРОТИПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ:

Після застосування штукатурної маси у закритих приміщеннях, 
можна ними користуватися після того як зникне специфічний 
запах. У випадку потрапляння штукатурки в очі їх слід негайно 
промити водою. У випадках потрапляння на шкіру, негайно 
промити водою. Штукатурка не володіє токсичними 
властивостями. Вогнетривка.

ПРИМІТКА
При високій вологості повітр´я та низьких температурах значно 
збільшується час висихання штукатурки.
Виробник не несе відповідальності за неналежне застосування 
продукту, його використання для інших цілей та в інших умовах, 
окрім тих, які вказані вище. У випадку сумнівів слід 
провести апробацію продукту.

Коли важливий результат

Ґрунтівка акрилово-силіконова

А-100А-100А-100

післе 24 годин

0,25 кг/м2

Відро 16 кг

від +5OC до+25OC

6-24 год. (в залежності до 
атмосферних умов)

< 2

> 2 м

> 0,6 MPa

1,80 кг/дм3

Упаковка:

Приблизні витрати:

Стійкість до дощу:

Температура
застосування:

Час висихання:

Капілярне поглинання води (α), 
kg/m2h1/2):

Відносна дифузійна стійкість:

Адгезія до поверхні:

Щільність:




