
   

                                                                    ТЕХМИЧЕСКИ ЛИСТ. 225 

 Търговско 

наименование 

ГРУНД НУЛА МУХЪЛ  

 Код   

 Валидно започвайки с 

дата 01.07.2012 

  

 Издание 0 Ревизия 0  

      Превод от румънски език 

1.Общи и типични употреби. 

   *  грунд на основа на дисперсия за   бояджийства, устойчив на мухъл, използван за грундиране, аморсиране на 

попиващите повърхности, с оглед намаляване и регулиране на абсорбирането на тези повърхности, вътре и вън; 

   * аспект: хомогенна течност бяло-млеково; 

   * може да се прилага на всяка повърхност на минерална основа както: обикновени замаски от вар-цимент, цимент-вар, 

гипсови глетове, бетон, гипскартонови плочи и на стари устойчиви боядисвания на триене и износване. 

 

2. Елементи основни характеристики: 

* специална адхезия към основата, добра мощ за проникване, бързо  изсъхване, устойчив при мухъл; 

 * фолиото е пропускливо на водна пара и непропускливо на вода, запълва добре порите; устойчивост на алкалинни 

решения, промени на температура, атмосферни влияния и на индустриални газове. 

3.Технически характеристики. 

Аспект продукт:  хомогенна течност бял-млекав 

Плътност   1,005 ± 0,005 

рН:   7.7 – 8.7 

 

4. Инструкции за прилагане. 

Основните повърхности, върху които се прилага трябва да бъдат устойчиви, чисти, сухи, обезмаслени, обезпрашени, цели. 

Предварително се  изпълняват операциите за ремонт  на повърхността ( изпълват се ударените зони, цепките и малките 

пукнатини). Преди употреба съдържанието от опаковката се смесва много добре.    

   С)Детайли за прилагане  

НАСТ. 

НР. 

Основната повърхност Подготвяне на 

повърхността 

Грундиране на 

повърхността 

Разреждане 

 

1 

Мазилки от цимент-вар, 

Вар-цимент 

Почиства се от 

мръсотия и прах. 

Да се има 

предвид, че 

новите мазилки да 

бъдат сухи (около 

4 седмици от 

поставянето им). 

Да се има предвид 

Грундиране с Грунд Нула 

Плесен 

Неразреден или разреден до  

Макс.1:4 с вода 



че при старите 

мазилки 

ремонтираните 

зони да бъдат 

също сухи. 

   

2. Стари минерални мазилки много 

абсорбиращи 

Изчиства се от 

прах и мизерия 

-грундира се до 

засищане в два слоя с 

Грунд Нула Плесен в 

процес влажно на 

влажно 

 

Неразреден или разреден до 

макс 1:4 с вода 

3. Общи грундове от гипс или на основа 

на гипс 

Изчистват се от 

мизерия и прах, а 

евентуалните 

влошени зони се 

поправят с гипс 

или материали на 

основа на гипс  

Грундиране с Грунд 

Нула Плесен 

Неразреден или разреден до 

макс 1:4 с вода 

4. Плочи от гипс-картон Изчиства се от 

прах или мизерия 

-грундиране с Грунд 

Нула Плесен 

Неразреден или разреден до 

макс 1:4 с вода  

5. Съществуващи боядисвания от хума Отстранява се 

изцяло 

предварително 

чрез измиване или 

остъргване, а 

влошените  зони 

се ремонтират с 

гипс или 

материали на 

основа от гипс 

-грундиране с Грунд 

Нула Плесен 

Неразреден или разреден до 

макс 1:4 с вода 

6. Съществуващи боядисвания от хума Отстранява се 

изцяло 

предварително 

чрез измиване или 

остъргване, а 

влошените  зони 

се ремонтират с 

гипс или 

материали на 

основа от гипс 

-грундиране с Грунд 

Нула Плесен 

Неразреден или разреден до 

макс 1:4 с вода 

7. Устойчиви боядисвания in calcio-

vechio  

Отстранява се 

изцяло 

предварително 

чрез измиване или  

-грундиране с Грунд 

Нула Плесен 

Неразреден или разреден до 

макс 1:4 с вода 

8. Съществуващи боядисвания от ольо Отстранява се 

изцяло 

предварително 

чрез измиване или 

остъргване, а 

влошените  зони 

се ремонтират с 

-грундиране с Грунд 

Нула Плесен 

Неразреден или разреден до 

макс 1:4 с вода 



гипс или 

материали на 

основа от гипс  

9. Бетон Изчиства се от 

прах, мизерия, 

обезмаслява се 

ольото от кофраж 

-грундиране с Грунд 

Нула Плесен 

Неразреден или разреден до 

макс 1:4 с вода 

10. Цимент Изчиства се от 

прах и мизерия 

-грундиране с Грунд 

Нула Плесен 

Неразреден или разреден до 

макс 1:4 с вода 

 

 

5. Начин за прилагане. 

* прилага се еднакво с ролка (валяк) или четка разредено или неразредено с вода до макс 1:4, в зависимост от характера за 

абсорбция на слоя подкрепа, основно правило е след изсъхване да не формира фолио (лъскав слой); ще се извършат 

проби на малки повърхности; след грундиране повърхността трябва да бъде устойчива на драскане; ако не се получи тази 

характеристика ще се приложи още един слой; 

* няма да се работи в условия от: температури много високи  под директно влияние на слънчевите лъчи, силен вятър, 

мъгла, повишена влажност от над 80% и опасност от дъжд и замръзване; 

* в условията  на високите температури и много високи е задължително че прилагането на грунда да се прави на страна на 

фасадата, която не се намира директно изложена на слънчевите лъчи; 

*минималната температура за прилагане: +5
0
С за основна повърхност и околната среда; 

* изчистване на работните инструменти се прави с вода или вода с перилен препарат веднага след употребяване.  

 

6. Специфично средно потребление: 

-гладка опора –около 50-100 мл/м
2 

- подкрепа със средна гранулация –около 100-150 мл/м
2 

- подкрепа с голяма  гранулация –около 150-200 мл/м
2 

 

Точната стойнос на специфичното потребление ще се определи вследствие на проба извършена на самото място. 

Върху  много груби повърхности ще се приложи съответно едно по-голямо количество. 

7.Време за изсъхване 

 При 20
0
С и 65% относителна влага на въздуха; 

   * Грунд Нула Плесен: 1-3 часа; 

При ниски температури и/или по-големи е нужно по-дълго време за изсъхване  

8. Опаковане 

Опаковки от 1,5, 10 и 45л от пластмасов материал, запечатани, етикетирани съобразно. 

9. Складиране: На сухо място при температури съдържани между +5
0
С и +30

   0
С. 



 

10. СРОКЪТ НА ГОДНОСТ    e  12 месецА от дата на производство, с условия спазване предвижданията за опаковане и 

складиране.  

 

11. Отстраняване на отпадъците  

 

Продуктът трябва да се отстрани съобразно законните предвиждания с оглед начина за отстраняване на 

отпадъците. Остатъците от боя се отстраняват само в сухо състояние, като са нетоксични отпадъци, които се 

третират съобразно със законодателството.  

12. COV готов за употреба 

COV limita UE g/l:catA/d: 30(2010) 

COV Продукт,макс g/l: 30 продукт в състояние готово за 

употреба 

 

   


