
ҐРУНТІВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА УКРІПЛЕННЯ 
МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕД 
ВИКОНАННЯМ ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ 
РОБІТ.
ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ
• Укріплює поверхню
• Висока проникна здатність
• Збільшує адгезію покриттів до основи
• Не містить органічних розчинників
• Для внутрішніх та зовнішніх робіт
• Паропроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтівка глибокопроникна «Момент Ґрунт» призначена для під-
готовки (укріплення, зниження та вирівнювання водопоглинання, 
а також знепилення) зовнішніх і внутрішніх мінеральних повер-
хонь перед виконанням опоряджувальних робіт (штукатуренням, 
шпаклюванням, облицюванням плиткою, наклеюванням шпалер 
тощо). 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 
та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути сухою та міцною, рів-
ною, з однорідним водопоглинанням та без явних ознак руйну-
вання. Перед застосуванням ґрунтівки поверхню слід очистити 
від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижу-
ють адгезію.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ґрунтівку глибокопроникну «Момент Ґрунт» необхідно наносити 
пензлем або щіткою. Залежно від стану поверхні ґрунтівку нано-
сять в один або в декілька шарів. При нанесенні ґрунтівки слід пе-
ревіряти стан поверхні після кожного ґрунтування, для того щоб 
пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. Інстру-
менти потрібно відразу після використання промити водою.

ПРИМІТКИ
Ґрунтівка підвищує адгезію подальшого покриття до основи. Ро-
боти необхідно виконувати за температури основи від +5  °C до 
+30 °C. Усі вказані вище рекомендації ефективні за температури 
+20 ± 2 °C і відносної вологості повітря 50 ± 5%. В інших умовах час 
висихання ґрунтівки може змінитися. Під час роботи з продуктом 
слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння в очі потрібно не-
гайно промити їх водою та звернутися по допомогу до лікаря.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Крім вказаної вище інформації щодо застосування ґрунтівки, під 
час роботи з нею потрібно керуватися чинними нормативними до-
кументами. У випадку застосування ґрунтівки в умовах, що не були 
розглянуті у цьому технічному описі, необхідно самостійно провес-
ти випробування або звернутися за консультацією до виробника.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях із постійною тем-
пературою від +5 °С до +35 °С.
Берегти від заморожування.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

«Момент Ґрунт»

УТИЛІЗАЦІЯ
Сухі залишки і пусту тару утилізувати як будівельні відходи.
Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вторинної си-
ровини або пересувний пункт збору шкідливих відходів. Якщо зда-
ти залишки як вторинну сировину неможливо, то відкрийте криш-
ку ємності з продуктом, дайте йому висохнути та утилізуйте як бу-
дівельне сміття. Додавши в матеріал невелику кількість гіпсу або 
цементу, ви прискорите висихання.

УПАКОВКА
Ґрунтівку глибокопроникну «Момент Ґрунт» розливають у пластма-
сові каністри по 2, 5 і 10 л. Каністри можуть дещо відрізнятися одна 
від одної (залежно від постачальника виробника).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: дисперсія на основі  

синтетичних смол

Колір: молочно-білий

Температура  
застосування ґрунтівки:

 
від +5 °С до +30 °С

Час висихання: від 4 до 6 годин

Густина: 1,01 ± 0,01 г/мл

Витрата* ґрунтівки: від 0,1 до 0,2 л/м2

*Витрата залежить від пористості основи та її водопоглинання.
Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. 
Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характе-
ристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність ґрунтівки глибокопроникної 
«Момент Ґрунт» вказаним технічним характеристикам при вико-
нанні правил транспортування, зберігання, приготування і нане-
сення, які наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання матеріалу, а також за його за-
стосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим техніч-
ним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попере-
дні стають недійсними.

Об’єм:

2, 5 і 10 л

Витрата*:

від 0,1 л/м2

Час висихання:

від 4 год


