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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС  

 

Грунтовка глибокопроникна 
 

ПГС-122 

 

                                            

 

 

Властивості: 
 

 Просочує і зміцнює поверхню основи для 
подальшого виконання оздоблювальних та 
облицювальних робіт 

 Вирівнює і зменшує поглинаючу здатність 
поверхні 

 Підвищує адгезію 

 Толерантна до цементу, гіпсу, вапна 

 Морозостійка і вологостійка 

 Прозора після висихання 

 Паропроникна 
 

Фасування: 5, 10 л  
11.11.2019 р. 

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
 
 

Склад акриловий сополімер, вода, спеціальні хімічні добавки 

Зовнішній вигляд однорідна рідина молочно-білого кольору 

Температура застосування від +5 °С до +30 °С 

Густина ~ 1 кг/л 

Час висихання 2-3 години 

Температура експлуатації -30 °С до +85 °С 

Витрати 0,1-0,2 л/м2 

 

 

Увага! Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і 
відносній вологості 55±5%. В інших умовах характеристики суміші можуть змінитися. 
 
Виробник не несе відповідальності за неправильне використання продукту або використання його в 
цілях та умовах не передбачених даною інструкцією. 
 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
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Застосування 

 
Грунтовка глибокопроникна ПГС-122 – готова до використання суміш, що 
застосовується для поверхневого закріплення та зниження водопоглинання, а також 
підвищення адгезії гігроскопічних основ, що не деформуються (цементно-піщані, 
цементно-вапняні, гіпсові, цегляні, бетонні, ГК листи  та інше) перед виконанням на них 
облицювальних робіт (керамічна та інша плитка, тощо), оздоблювальних робіт 
(нанесення штукатурок, шпаклівок, наклеювання шпалер, фарбування, тощо), робіт по 
викладанню вирівнюючих та самонівелюючих розчинів на підлогу, тощо. Зменшує 
витрати фарби, шпалерних клеїв, тощо. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 
 

Підготовка 
основи 

 
Основа повинна відповідати вимогам СНиП 3.04.01-87. Поверхня основи повинна бути 
сухою і досить міцною, без видимих руйнувань. Неміцні, крихкі ділянки, а також поверхні 
уражені грибком та цвіллю видалити механічним шляхом. Перед нанесенням ґрунту 
основу необхідно очистити від речовин, що зменшують адгезію до основи, таких як жир, 
масло, мастика та ін. Покриття з масляних та полімерних фарб слід видалити 
механічним шляхом або за допомогою розчинника. Гладкі поверхні (ангідритові та ін.) 
необхідно пошліфувати для підвищення адгезії. Поверхні, що не підлягають обробці – 
захистити. 
 

Виконання 
робіт 

 
Перед використанням ґрунтовку перемішати в тарі виробника до досягнення 
однорідності. 
Грунтовку ПГС-122 нанести за допомогою щітки або валика, тонким рівномірним шаром, 
запобігаючи утворенню зон із стоячою рідиною. Пористі основи з підвищеним 
водопоглинанням повторно обробити після всмоктування попереднього шару, але до 
його висихання методом «мокрий по мокрому». Час висихання 2-3 години. Роботи 
виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від + 5 °С 
до+30 °С. Посуд та інструменти, що контактують з ґрунтовкою для запобігання втратам 
властивостей ґрунтовки повинні бути сухими, чистими, з відсутніми ознаками корозії 
(бажано використовувати поліетиленову, поліпропіленову, нержавіючу тару та 
інструмент з нержавіючої сталі). Забороняється змішувати невикористану (в тарі 
виробника) ґрунтовку з ґрунтовкою, що контактувала з інструментами. Після відкриття 
тари виробника, ґрунтовку бажано використати протягом  однієї доби. Інструменти та 
тару після використання вимити. 
 

 
При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції. 
Увага! Невиконання даної інструкції та виконання робіт за межами температурного інтервалу може 
привести до погіршення фізико-механічних властивостей розчину. 
 

Термін та 
умови 
зберігання 

 
В сухих прохолодних умовах, при температурі від + 5 °С до +30 °С, на піддонах, в 
оригінальній непошкодженій герметично закритій упаковці - не більше 12 місяців від дати 
виробництва. 
 

Правила 
безпеки 

 
При роботі з ґрунтовкою захищати очі та шкіру. Ґрунтовка, що попала на шкіру, 
змивається водою. При попаданні речовини в очі промити їх водою та звернутися за 
допомогою до лікаря. 
 

 
ДСТУ Б В.2.7-233:2010 
Висновок ДСЕЕ № 602-123-20-1/15326 від 18.05.2017р. 
Екологічно сертифікований продукт згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.441 

Виготовлено 
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