
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Uni Prim
універсальна кварцова грунтувальна фарба
для мінеральних поверхонь

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен 
об’єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню 
від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу.
«Виробничо-будівельне підприємство Єжи Мацієвськи»,  97-400  Белхатув,  Нови Cвят 1, Польща 1 з 1
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ВЛАСТИВОСТІ
• Атмосферостійка та гідрофобна. 
• Паропроникна, «дихає». 
• Високоадгезійна та має належну     

механічну міцність. 
• Стійка до усадки і відшарування.
• Проста в нанесенні, з великим         

відкритим часом робіт, не стікає 
• Підходить для комп’ютерного           

тонування. 
• Вироблена в Євросоюзі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колір:  Білий  і кольори згідно катало-
гам для дисперсійних фарб.
Витрата на один шар: близько 4 м2/л 
Остаточні витрати матеріалу залежать 
від місцевих умов, рекомендується 
визначати їх на підставі пробного 
нанесення.
Склад: Дисперсія акрилової смоли, 
діоксид титану, карбонат кальцію, 
силікати, вода, добавки, консерванти.
Зберігання: Зберігати і транспортувати, 
в оригінальній герметичній упаковці. 
За температури від +5 до +35°С, у недо-
ступному для дітей місці. 
Берегти від прямих сонячних променів і 
нагрівальних приладів. Зберігати в сухих 
вентильованих приміщеннях. 
Гарантійний термін зберігання –
12 місяців від дати виробництва.

Час висихання: при +20°C і відносній
вологості повітря 60% 

Подальша обробка поверхні –
через 12 годин. 

В умовах туману, підвищеної вологості 
повітря та при більш низьких темпера-
турах час висихання значно сповільню-
ється.
Щільність:  1,60 г/см3.
Розчинник: Вода.
Об’єм тари: 14 кг.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ
Поверхня  повинна бути сухою і міцною. 
Температура повітря, грунтувальної 
фарби і поверхні повинна бути в межах 
від + 5°С до +25°С; відносна вологість 
повітря не більше 80%. Не застосо-
вувати під впливом прямих сонячних 
променів і сильного вітру, дощу.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, 
рівні, чисті та без речовин, що змен-
шують адгезію. Перед нанесенням 
необхідно видалити слабо зв’язані 
або виступаючі частини поверхні (не 
зв’язана штукатурка, залишки розчину, 
лущення покриття і т.д.). Виїмки і нерів-
ності поверхні потрібно виправити та 
вирівняти.

• Цементні та інші штукатурки повинні 
бути витримані мінімум – 28 діб. 

• Поверхні системи утеплення повинні 
бути витримані – 7 діб. 

• Шпакльовані поверхні повинні бути 
витримані мінімум – 3 доби.

Мінеральні основи та штукатурки, з 
піщаним осипом, або крейдуючі  – про-
мити водою під тиском. Раніше пофар-
бовані фасади звичайних та історичних 
будівель, не пильні - промити  водою 
під тиском, не стійкі поверхні – видали-
ти повністю.
Всі раніше пофарбовані поверхні 
рекомендується загрунтувати грунтом 
глибокого проникнення Colors Nano 
Primer.

НАНЕСЕННя
Грунтувальну фарбу ретельно переміша-
ти вручну або за допомогою змішувача 
з повільною обертальною швидкістю 
(до 400 об/ хв).
При подальшому нанесенні тонованих 
структурних штукатурок, грунтувальну 
фарбу  необхідно затонувати у відповід-
ний колір фінішного покриття.
Допускається розбавлення водою до 5% 
за об’ємом.
Наносити валиком, пензлем в 1 шар 
однакової товщини трохи більшою ніж 
зернистість штукатурки. 
Нанести лише для створення однорід-
ного кольорового покриття, без сильної 
криючої здатності.

12 годин -
Подальша
обробка 
поверхні

~ 4 м2/л

Очищення
чистою водою

Зроблено
в Євросоюзі

ОПИС ПРОДУКТУ

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛя НАНЕСЕННя

Берегти
від морозу

Перемішати
до 400 об/хв

Для фасадів  
та інтер’єрів

Розводиться
водою

• Бетон
• Силікатна цегла
• Штукатурка цементна та 

цементно-вапняна

• Газобетон
• Системи утеплення з міне-

ральною ватою

• Системи утеплення  з піно-
полістиролом

Наноситься на мінеральні основи зовні і всередині будівель такі як: 

Colors Uni Prim – Універсальна кварцова грунтувальна фарба для мінеральних  
зовнішніх і внутрішніх поверхонь, готова до застосування. Вирівнює колір основи, 
поліпшує адгезію поверхні, подовжує “відкритий час” роботи і економить витрати 
фінішних матеріалів. Атмосферостійка, гідрофобна. Легка у нанесенні, не стікає.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННя. 
• Для спеціального попереднього покриття на фасади приватних та багатоповерхо-

вих житлових будинків, офісів, адміністративних, промислових, складських буді-
вель та інше. Особливо у місцях де необхідно збільшити адгезію поверхні фасаду 
чи вірівняти колір основи перед нанесенням тонованих структурних штукатурок.   

• В якості грунтувального шару перед нанесенням структурних штукатурок на стінах 
всередині будівель: холи, коридори, офіси, торгові та житлові приміщення, для 
покращення адгезії основи. 

• На армучих шарах систем утеплення фасадів з пінополістиролом та мінеральною 
ватою на приватних та багатоповерхових житлових будинках, офісах, адміністра-
тивних, промислових, складських будівлях тощо. Застосовуэться в якості кварц 
грунта перед нанесенням силіконових та “гібридних” силікат-силіконових штука-
турок Colors.

• В якості консервуючого, тимчасового, захисту на системах утеплення фасадів на 
приватних та багатоповерхових житлових будинках, на зимовий період.

Наноситься 
пензлем

Наноситься  
валиком
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ОЧИЩЕННя ІНСТРУМЕНТІВ
Чистою холодною водою, одразу після 
використання.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Зберігати та використовувати в місцях, 
недоступних для дітей. Прикривати 
очі та шкіру. У разі контакту зі шкірою 
та очима, ретельно промити чистою 
холодною водою. В разі проковтування 
або контакту з очима звернутись до 
лікаря.

УТИЛІЗАЦІя
Не викидати у каналізацію, водойми 
або ж на ґрунт. Порожню тару і сухі за-
лишки можна утилізувати як будівельне 
сміття.


