
 
 
Техническа характеристика 

PL-BOND 

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  
 
 

 

 

Адхезионен грунд за мазилки 
 

Описание 
 
PL-BOND е адхезионен грунд, състоящ се 
от синтетични смоли и кварцов пясък. 
Използва се върху гладки и 
неабсорбиращи повърхности, вместо 
свързващ слой (шприц), за подобряване на 
адхезията на следващи мазилки и 
шпакловки. След полагане, образува 
грапава повърхност, устойчива на алкали. 

 
PL-BOND е готов за употреба грунд, който 
образува релефна основа, като по този 
начин се увеличава адхезията на 
следващи слоеве мазилки или шпакловки. 
Образува алкало устойчива повърхност, 
особено подходящ за полагане на гипсови 
мазилки. За вътрешна и външна употреба.  
 

Технически характеристики 
 
Вид:  пастообразен 

Цвят: светло червен 

Плътност:    1,48 kg/l 

pH:    7-9 

Време за изсъхване: 1-2 h     

Следващо покритие:  4-6 h    
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е напълно суха, 
здрава и чиста, без прах и други 
замърсявания. 
 
2. Полагане 
PL-PRIMER се разбърква цялостно преди 
употреба, до образуване на хомогенна 
смес. Полага се чрез четка или ролер на 
един слой. Грунда трябва да изсъхне 
напълно преди полагане на мазилката. 
 
 

 Разход 
 
300-350 g/m², в зависимост от дебелината на 
слоя. 
 

Опаковка 
 
PL-BOND се предлага в опаковки от 1 kg, 5 kg 
и 20 kg. 
 

Срок на годност - Съхранение  
 
Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури от 
+5°C до +35°C, на места, защитени от пряка 
слънчева светлина и ниски температури.  
 

Забележки 
 

 Температурата по време на полагане 
трябва да е между +5°C и +30°C. 

 В случай на полагане на PL-BOND във 
външни зони, се препоръчва да се добави 
цимент в съотношение до 20% по маса. 

 

Летливи органични съединения  

(VOCs) 
 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на VOC за продукт подкатегория 
h, тип WB е 30 g/l (2010) за готов за употреба 
продукт.  
Готовия за употреба продукт PL-BOND 
съдържа максимум 30 g/l VOC. 
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