
         
 

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 

SILICONE-PRIMER 

 

 

Грунд за силиконови мазилки 
 
 

Описание 
 
Силиконова акрилна емулсия за 
грундиране на порести основи. 
Стабилизира ги и създава подходящи 
условия за полагане на силиконови 
мазилки. Прониква и запълва порите и 
образува свързващ слой между основата и  
мазилките които ще се нанесат. 
 

Приложение 
 
SILICONE-PRIMER се използва като готов 
грунд върху порести основи от бетон, тухли, 
мазилки, гипскартон, дървени плоскости и 
др. Стабилизира основите като слаби 
мазилки и др. В комбинация и със 
силиконови мазилки MARMOCRYL 
SILICONE, представлява отлична система 
и за топлоизолация и декорация на стени. 
     

Технически характеристики 
 
Вид: емулсия 

Цвят: бял 

Плътност: 1,00 kg/lit 
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е суха и почистена от 
прах, мазнини, замърсявания и др.  

2. Полагане 
SILICONE-PRIMER се разбърква преди 
употреба и се нанася равномерно с четка 
или валяк. След изсъхване на грунда 
следва полагането на силиконова мазилка 
MARMOCRYL SILICONE. 
 
 
 
 
 
 

Разход 
 
100-200 g/m2, в зависимост от 
абсорбацията на основата. 
 

Опаковка 
 
Туби от 5 kg, 10 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 
 
По време на полагане температурата  
трябва да е минимум +50C. 
 
 
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 SILICONE-
PRIMER има максимално съдържание  
<30 g/l ЛОС. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


