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Области на приложение: 

 
Универсален, безцветен, прозрачен, без разтворители специален грунд за основи с ниска 
здравина. За заздравяване и изравняване основата на стари и нови мазилки. 
Паропропусклив универсален грунд за последващи дисперсни, силиконови и силикатни 
бои. За външно и вътрешно приложение върху минерални и органични основи, стари 
полимерни или силиконови мазилки и стари топлоизолационни системи. 

 
Основа на материала: 

 

 Свързващо вещество: полимерна дисперсия 
 Адитиви: консервиращи вещества 
 

Свойства:  Заздравява органични и минерални основи, допринася за органично-носимоспособни 
основи 

 Дълбокопроникващ 
 Подобрява сцеплението 
 Изравнява попивателната способност на основата 
 Безцветен, прозрачен 
 E.L.F. (ниско емисионен и не съдържа разтворители) 
 

 
Обработка: 
 

 

        
 

 
Условия по време 
на обработка: 
 

 
По време на обработка и съхнене температурата на основата и на въздуха не трябва да 
пада под +5ºС. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, в случай на по-бързо 
съхнене да се пази от директни слънчеви лъчи, течение и дъжд. 
 

 
Основа: 

 
Основата трябва да е суха, носимоспособна и без замърсявания (напр. прах, сажди, алги, 
изцветявания и др.). 
 

 
Пригодност на основата: 
 

 
При гипсови, варо-гипсови и анхидритни мазилки: Евентуални синтеровани слоеве да 

се отстранят, повърхността да се почисти. Продуктът да е съобразно хигроскопичността 
на основата. При употреба продуктът трябва да попие в основата. Маже се на една или 
две ръце. 
Варови мазилки: Да не се използва върху този вид основи. 
Варо-циментови и циментови мазилки: Повърхностите да се почистят. Продуктът да е в 

съответствие с попивателната способност на основата. При употреба продуктът трябва да 
попие в основата. Маже се на една или две ръце. 
Носимоспособни (стари) бои и (стари) покрития на дисперсна основа: Повърхностите 

се почистват. Продуктът да е в съответствие с хигроскопичността на основата. Маже се на 
една или две ръце. 
Носимоспособни (стари) бои и (стари) покрития на силикатна основа: Повърхностите 

се почистват. Продуктът да е в съответствие с попивателната способност на основата. 
Маже се на една или две ръце. 
Носимоспособни (стари) бои и (стари) покрития на силиконова основа: 

Повърхностите се почистват. Продуктът да е съобразен с хигроскопичността на основата. 
Маже се на една или две ръце. 
Гипсокартон, гипсови плочи: Повърхностите се почистват. Продуктът да е в 

съответствие с попивателната способност на основата. Маже се на една или две ръце. 
Недостатъчно носимоспособни покрития и повърхности: Покрития и повърхности, 

които не са носимоспособни и след съответното предписано грундиране с RÖFIX PP 201 
SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDROSOL LF или PP 307 ISO LF трябва механично 
да се отстранят. (Указание: проба чрез решетъчен разрез). 
 

 
Подготовка на основата: 
 

 

 
Олющени и напукани стари боядисвания се отстраняват механично. 
Олющени блажни, лакови и дисперсни бои се отстраняват. 
Остатъци от тапети и лепило се измиват с топла вода.  
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Начин на приготвяне: 

 
Готов за употреба продукт. 
Грундове/дълбоки грундове се разреждата с разредител в съответствие с порьозността на 
основата. Не трябва да се появят гланцирани слоеве. 
Употреба като грунд/дълбок грунд: Продуктът е във вид готов за употреба. Грундът трябва 
да попие в основата, без да се образува непрекъснат филм. Не трябва да има гланцирани 
слоеве. При екстремно попиващи основи продуктът се разрежда до 20% с вода. 
 

 
Начин на работа: 

 
Нанася се плътно, равномерно с подходяща бояджийска четка, баданарка или валяк/мече. 
Машинното нанасяне е равномерно с подходящ уред за пръскане. 
Времото за съхнене преди финишното покритие е ок. 24 часа (в зависимост от 
температурата на въздуха и атмосферните условия). 
Да се има предвид, че след като изсъхне не трябва да има гланцирани повърхности.  
Да се направи проба. 
Да не се смесва с други материали. След употреба инструментите да се почистят добре. 
 

Указания за безопасност: Да се съхранява далече от достъп на деца. При контакт с очите или кожата веднага да се 
изплакнат с вода. Да не се вдишва мъглата при пръскане. Да не се отвежда във води, 
канализация или почвата. Подробна информация е дадена в информационния лист за 
безопасност. Да се предават за рециклирани само празни опаковки. Декларация ("Код на 
отпадъка") при изхвърляне съгласно AVV (Европейската списък на отпадъците/EAV). 
Мерки при първа помощ съгласно информационния лист за безопасност. 
 

Указания за опаковката: В рециклируеми пластмасови туби. 
 

 
Съхранение: 

 

Да се съхранява на хладно, без опасност от замръзване, в добре затворени кофи 
Срок на годност: максимум 12 месеца. 

 
Технически данни: 

 

 
 

Артикулен номер: 10339 

Информация за продукта: Предишно наименование хидрозолен дълбок грунд RÖFIX Hydrosol-Tiefgrund  

Вид опаковка: 
 

Количество в опаковка: 10 л/ОП 

Цвят: прозрачен 

Разходна норма: ок. 0,2 l/m
2
 

Добив: 40-66 m
2
/ОП 

Указание за разходната 
норма: 

Разходните стойности са ориентировъчни и зависят от вида на основата и техниката на 
обработка. 

Плътност: 1 kg/l 

VOC (ЛОС) категория: 2004/42/ІІА(ж)50(2007)40(2010)30 

GIS-код: M-GF01 

AVV декларация: ИЛБ 
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Общи указания: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С тази техническа карта се отменят всички предишни издания. Актуалната 
техническа карта може да намерите на сайта www.roefix.com или да изискате от 
филиалите. Подробни указания за безопасност ще получите от информационните 
листове за безопасност. Информацията в тази техническа карта отговаря на 
досегашните ни познания и практически опит. Данните са необвързващи и не се 
основават на договорни и правни отношение или други допълнителни задължения. 
Те не освобождават клиента самостоятелно да тества пригодността на продукта за 
предвидената целева употреба. Нашите продукти и всички съдържащи се в тях 
суровини подлежат на непрекъснат контрол, чрез което се гарантира постоянното 
качество. Техническите стойности се отнасят за основни продукти. Поради тониране 
и оцветяване са възможни отклонения от техническите идентификационни данни. 
При дадените стойности се касае за средни стойности. Въз основа на употребата на 
природни суровини в продуктите може да има незначителни разлики при отделните 
доставки. В случаи на покрития върху основата, които не са описани тука, е 
необходимо да се държи обратна връзка с нас. Цветовете при допълнителни 
поръчки или във връзка с ветрилото може да се различават, евентуално да се 
направи мостра на строителния обект. Времето за изчакване е за лабораторни 
условия (20°C/65% отн.влажн.) и може да се променя съобразно ситуацията на 
строителния обект. Информацията не гарантира изчерпателност и достоверност и 
не носи отговорност за всякакви претенции и предприемане на действия от страна 
на клиента. Също така са валидни и техническите карти на другите RÖFIX продукти, 
които са цитирани в тази техническа карта. При различни от дадените в 
документацията приложения и основи да се контактува с нас. Нашият консултантски 
сервиз е на Ваше разположение за въпроси относно употреба и обработка, както и 
за демонстрация на продуктите ни. Подробна информация за безопасна работа 
може да получите от информационния лист за безопасност (ИЛБ). Преди употреба 
да се прочете ИЛБ. 
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