
         
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

Технически проспект 

PL-PRIMER 

 

 

Грунд за мазилки - Защита от бързо съсъхване  
 
 

Описание 
 
PL-PRIMER е концентриран течен грунд за 
мазилки.Използва се разреден с вода. 
Хидрофобизира основата, елиминира 
опасността от съсъхване и загуба на 
якостна адхезия. PL-PRIMER не образува 
мембрана, следователно не влияе на 
адхезията с основата и не ограничава 
паропропускливостта. 
 

Приложение 
 
PL-PRIMER се нанася върху абсорбиращи 
повърхности, върху които ще се полагат 
мазилки, като тухлени стени, варовик, 
газобетон и др., за да се предотврати 
загубата на вода от мазилката. Специално 
при използването на цветните мазилки  
MARMOCRET грундирането с PL-PRIMER е 
задължително, за да се постигне 
еднороден цвят на цялата основа. В този 
случай PL-PRIMER се нанася върху 
основите, които ще се покриват с цветните 
мазилки (мазилки, бетон и др.). 
     

Технически характеристики 
 
Цвят: червен 

Плътност: 1,03 kg/lit 

pH:         11,5 
 

Указания за употреба 
 
PL-PRIMER се разрежда с вода в 
съотношение 1:3 до1:4 обемни части, в 
зависимост от вида и абсорбацията на 
основата. Нанася се с четка, валяк или се 
впръсква с пистолет. 
Грундът трябва да е изсъхнал преди 
нанасянето на мазилката. 
 
 
 
 

Разход 
 
40-100 g/m2, в зависимост от вида на 
основата. 
 

Опаковка 
 
PL-PRIMER се предлага в пластмасови 
туби от 5 kg и 20 kg. 
  

Трайност - Съхранение 
 
12 месеца от датата на производство, ако 
се съхранява в оригинални неразпечатъни 
опаковки, при температури +5OC и +35OC. 
Защитено от измръзване и директна 
слънчева светлина.  
 

Забележка 
 
• Инструментите използвани за нанасяне 
на грунда, трябва да се почистят добре с 
вода след употреба. 
• PL-PRIMER е агресивен към метал и 
стъкло. 
• Да се разбърка добре преди употреба. 
 
Летливи Органични Съединения (ЛОС) 

 
Според  Директива 2004/42/ЕО ( II/A), 
максимално допустимо съдържание на 
ЛОС за подкатегория продукти з, тип BP е 
30g/l (2010) за готов за ползване продукт. 
Готовият за ползване продукт PL-PRIMER 
има максимално съдържание <30 g/l ЛОС. 
 
 
 
 
 


