
 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
        ФЕВРУАРИ 2015 

        Отменя и замества всички предишни издания 
 
DEKO PROFESSIONAL® 
КОНТАКТЕН  ГРУНД С ПЯСЪК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Предназначение: • Deko Professional® контактен грунд с пясък е готов за употреба без 
разреждане течен продукт, използван за подобряване на сцеплението на 
основата с последващото покритие с мазилки, шпакловки, лепила и др. 
или като грунд преди полагане на нови фаянсови и теракотни плочки 
върху стари керамични или боядисани основи. 

  
Свойства: • Подобрява сцеплението на основата с последващото покритие; 

• Подходящ за полагане върху основи от: 
-  гладки бетони; 

- мазилки; 

- леки гипсови и циментови шпакловки;  

- стари алкидни покрития; 

- стари облицовки с керамични плочки. 

  
Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство. 

 
 
  
 

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА 
  
Външен вид на грунда след разбъркване:  
(визуално) гъста пастообразна маса 

  
Съдържание на нелетливи вещества при 
1250С/2 h: 
(БДС ЕN ISO 3251) 

 
                                    58.5 ± 0.50 

  

 

Вододисперсионен 
контактен  грунд с пясък 

Външна употреба 

Вътрешна употреба 

ХАРАКТЕРИСТИКА 



 

 

 
Разход: 
 
 
 
 
 
 
Плътност,kg/L: 

                   0.150 – 0.300 kg/m2/слой 
Разходът зависи от степента на абсорбиране на 
основата, а точната му стойност се установява след 
извършване на проба върху част от работната 
повърхност.  
 
 
                                1.15 ± 0.10 

  
Съхнене: 
(230С, 65% H.R.) 

DEKO PROFESSIONAL КОНТАКТЕН ГРУНД С 
ПЯСЪК изсъхва напълно при стайна температура 
(23 ± 2)°C  за около 24 часа. Посоченото 
времетраене може да се променя в зависимост от 
температурата и влажността на въздуха. Високата 
влажност на въздуха и ниските температури могат 
значително да удължат времето на съхнене. 
Слабата вентилация на помещението и прекомерна 
влажност също удължават времето за изсъхване. 
 

  
Колористика: Произвежда се в розов цвят. 

 
Опаковка: Пластмасови опаковки с нетно тегло : 1kg ;5 кg и  

17 кg 
Възможно е използването и на други опаковки след 
предварително споразумение с клиента. 

  
Съхранение: Съхранява се в закрити, сухи и проветриви 

помещения, защитени от преки атмосферни 
влияния, при температури от 5 до 30оС. 
 
ВНИМАНИЕ: Съхраняване при температура 
под 5°C може да повреди продукта! 
 
Срок на съхранение: 12 месеца от датата на 
производство, в плътно затворена оригинална 
опаковка, при спазване условията на съхранение 
 

  
Разредител: Грундът се нанася равномерно неразреден. 
  
Подготовка за работа: Преди  отваряне на опаковката, е необходимо да се 

почистят от нея следи от вода, масло или други 
замърсявания, за да се предотврати попадането им 
в продукта. Продуктът се използва, след като 
предварително е хомогенизиран добре на бавни 
обороти с бъркалка при температура от 5 - 30°C. 
 

  
Средства за нанасяне: Четка или валяк  



 

 

  
Начин на работа: • Грундът се нанася равномерно неразреден, с 

помощта на четка или валяк при температура от 
5 до 30 оС. 

• Мазилки, замазки, шпакловки плочки и др. 
финишни покрития или облицовки се полагат 
след пълното изсъхване на грунда! 
 

  
Почистване на инструментите: Използваното оборудване се почиства с вода преди 

и веднага след употреба. 
 

  
Условия за нанасяне:  Работи се при температура над 50С. 
  
Подходящи основи: • гладки бетони; 

• мазилки; 
• леки гипсови и циментови шпакловки; 
• стари алкидни покрития; 
• стари облицовки с керамични плочки. 
• За други основи, моля консултирайте се с нас. 

  
  
Подготовка на основата: • Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава, 

обезпрашена, без следи от кофражни масла и да 
не е замръзнала. Кредирали и ронливи 
повърхности се почистват механично. 

Хигиена и безопасна работа: DEKO PROFESSIONAL КОНТАКТЕН ГРУНД С 
ПЯСЪК не се класифицира като опасен. 
При необходимост – справка с Информационния 
лист за безопасност.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се 
съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта 
или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето 
техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция. 
 

 


