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Водорозчинний концентрований ґрунт. Призначений 
для старих і нових цементних, цементно-вапняних і 
бетонних підстав, гіпсових плит, які знаходяться всередині 
приміщення. Це простий у застосуванні високоефективний 
продукт, який, всмоктуючись глибоко в основу, зміцнює 
його і в результаті поліпшує зчеплення оздоблювальних 
матеріалів з основою, підвищує вологостійкість покриття і 
скорочує витрату покривних фарб.

Ґрунт-вологоізолятор для 
внутрішніх робіт 

AQUASTOP

Сфера використання:
Ґрунтування пористих і чутливих 
до вологи поверхонь, поліпшення 
властивостей цементних і 
вапняних будівельних розчинів. 
Застосовується для внутрішніх робіт.

Підготовка поверхні:
Перед нанесенням поверхню 
очистити від забруднень (жиру і солі), 
що утрудняють обробку. Поверхня 
повинна бути сухою і чистою.

Нанесення:
Засіб змішується з водою для 
приготування розчинів:
штукатурка: 1: 5 - 1:20;
цементні вапняні розчини: 
завтовшки 1-5мм - 1:5;
товщиною 5-20мм - 1:10;
цементні суміші, що 
самовирівнюються: 1:5 - 1:10;

Для нанесення на поверхню:
бетон, цемент, газобетон, штукатурка: 
1:5 - 1:10;
гіпсові плити: 1:10;
основа для підлоги: 1:3 - 1:5.

Коли важливий результат

ПЕРЕВАГИ

• Захищає основу від вологи.

• Концентрат. Розводиться водою в 
пропорції від 1: 3 до 1:10.

• Зменшує витрати фарби.

Використання

В'яжуча речовина Сополімер

Сухий залишок 25 %

Щільність 1,05 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2-6 години

Витрати готового 
розчину

10-12 м2/л  
в 1 шар

Розріджувач Вода 

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Зберігання
3 роки  
t > 5OC

Пакування 1 л,  3 л,  10 л



Безбарвний водорозчинний концентрований ґрунт з 
гідрофобізуючим ефектом. Призначений для старих і 
нових цементних, цементно-вапняних і бетонних підстав. 
Це простий у застосуванні високоефективний продукт, 
який, всмоктуючись глибоко в основу, зміцнює її і в 
результаті поліпшує зчеплення оздоблювальних матеріалів 
з основою, підвищує вологостійкість покриття і скорочує 
витрату покривних фарб.

Фасадний грунт-вологоізолятор  

AQUASTOP-F

Сфера використання:
Ґрунтування перед фарбуванням 
пористих і чутливих до вологи 
поверхонь. Рекомендується 
для обробки поверхонь перед 
проведенням штукатурних і 
облицювальних робіт. Застосовується 
при внутрішніх і зовнішніх роботах.

Підготовка поверхні:
Перед нанесенням поверхню 
очистити від забруднень (пилу, жиру, 
бруду, іржі і солі), що утрудняють 
обробку. Поверхня повинна бути 
сухою і чистою.

Нанесення:
Засіб змішується з водою:
Для приготування розчинів:
штукатурка: 1:3 - 1:10;
цементні вапняні розчини: товщиною 
1-5мм - 1: 5; товщиною 5-20мм - 1:10;

Для нанесення на поверхню:
бетон, цемент, газобетон, штукатурка, 
гіпсові плити: 1: 3 - 1:10.
Температура при фарбуванні 
повинна бути від + 5°С до + 25°С.

ПЕРЕВАГИ

• Захищає основу від вологи.

• Концентрат. Розводиться водою в 
пропорції від 1: 3 до 1:10.

• Зменшує витрати фарби.

Використання

В'яжуча речовина Сополімер

Сухий залишок 25 %

Щільність 1,05 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

8 годин

Витрати готового 
розчину

10-12 м2/л  
в 1 шар

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Зберігання
3 роки  
t > 5OC

Пакування 1 л, 3 л, 10 л

Коли важливий результат



Водоемульсійна акрилова ґрунтовка глибокого 
проникнення. Являє собою вініл-ацетатну сополімерну 
дисперсію. Призначена для обробки базових поверхонь до 
нанесення нівелювальних суміші. Покращує прилипання 
суміші і поверхні, не містить розчинника.

Ґрунт глибокого проникнення

MIXON-VD

Сфера застосування: 
Ґрунтування пористих і поглинаючих 
поверхонь, наприклад бетону. 
Захист дерев’яних поверхонь від 
вологи. Може використовуватися з 
системами опалення підлоги. Також 
використовується в якості добавки в 
нівелювальні суміші. 

Підготовка поверхні: 
Перед нанесенням поверхню 
очистити від забруднень, частин 
які відстають і шматків цементу, 
що утрудняють обробку. Поверхня 
повинна бути сухою і чистою. 

Нанесення: 
Ґрунтовку глибокого проникнення 
перед використанням перемішати. 
Наносити валиком. Засіб змішується 
з водою для нанесення на поверхню: 
• Бетон, легкий бетон і ін.: 1: 3. 
• Ангідрит і гіпс: 1: 1. 
• Непористі і дерев’яні поверхні: 

1: 1. 

Добавка до нівелювальних суміші:
• 1 л: 25 кг нівелювальних суміші.

ПЕРЕВАГИ

• Поліпшує прилипання суміші до 
поверхні

Використання

В’яжуча речовина Сополімер

Сухий залишок 30 %

Щільність 1,02 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

60 хвилин

Витрата 50-200 м2/л

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Зберігання
2 роки  
t > 5OC

Пакування 1 л

Коли важливий результат


