
Техническа карта 

Грунд - ДП 
 

Дълбокопроникващ грунд 
  

 

ОПИСАНИЕ 

Грунд ДП  е създаден на основа специална стиролакрилатна дисперсия с нано 
частици.  Високопроникващата способност на грунда укрепва и импрегнира 
основата като образува филм, който я предпазва от проникване на влага и вода.                  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

- Грундиране на бетонови подови основи преди полагане на саморазливен под 
“Multifloor” на МULTIIMPEX. 

- Грундиране на мазилки, бетонни панели, бетонни подове преди полагане на 
настилки и облицовки с лепила на циментова основа. 

- Грундиране на гипсови стени, гипсокартон, гипсофазерни плоскости, бетон и др., 
преди полагане на вътрешни и външни шпакловки и мазилки. 
 
-  Грундиране на стени преди полагане на тапети, боя и коркови облицовки. 
 
-  Грундиране на стари ронливи фасади и вътрешни мазилки с цел укрепване. 
 
- Грундиране на бетонови подове преди полагане на паркет, дюшеме и други 
настилки от дървен материал. 
 
- Грундиране на каменни настилки и облицовки, както и декоративни плочки на 
циментова основа. 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
ГРУНДА НЕ СЕ ПОЛАГА ВЪРХУ ГЛАНЦИРАНИ И НЕПОПИВАЩИ ОСНОВИ. 
 
 

 

 

 



Техническа карта 

ИНСТРУКЦИИ ЗА  РАБОТА:  

1. Подготовка на основата.  

Основата трябва да бъде стабилна, суха, без мазни петна, прах и други 
замърсявания. Участъците със слаба механична здравина се почистват, 
заздравяват и заравняват.  

2. Подготовка на материала.  

Грунда се нанася директно върху основата с подходящ инструмент / четка, валяк 
или пистолет с диаметър на дюзата от 5 до 6 мм /.  

3. Допълнителни указания. 

 Температурен интервал за работа 5ºС - 30ºС.   

   

ВНИМАНИЕ! Горните указания не заменят професионалната подготовка на 
изпълнителя! 

 

Протокол от изпитване: № 714-3-223/2010 г. на ИЦС при НИСИ ЕООД, гр.София, 
бул. Н. Петков № 36 - Изпитвателна лаборатория - Разрешение на МРРБ № CPD 
10-NB 2032/14.04.2008 год. 

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт /категория А/з/ е 30 гр/л. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

ПОКАЗАТЕЛИ                                              Изисквания  

1 Външен вид и цвят     нисковискозна млечно бяла течност 
2 Плътност     1,02 g/cm3 
3 Вискозитет при температура 23 ± 2ºС и 
относителна влажност на въздуха 55±5%    24 s 
4 Съдържание на сухо вещество     не по-малко от 17% 
5 Водороден експонент, рН     6-7 
6 Време на съхнене     40 min без лепнене 
7 Време за запазване сферичността 
на капка вода след нанасяне върху: 
 -     газобетон     150 min 
 -     гипсофазер     70 min 
8 Дълбочина на проникване     2 mm 
 
 

 



Техническа карта 

РАЗХОДНА  НОРМА  

0,150 кг – 0,200 кг / m²  

 

ОПАКОВКА  

Пластмасови кофи х 18кг, пластмасови туби х 5 кг, пластмасово шише х 1 кг 
 

СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ  

24 месеца от датата на производство в оригинални опаковки в добре затворени 
съдове в закрити и сухи складови помещения при температура от 5ºС - 30ºС.  

„МУЛТИИМПЕКС” ЕООД не гарантира за качеството на своите продукти при 
неспазване технологията и изискванията за полагане. 

Препоръчваме изпълнителят  да се съобразява с правилата за безопасна 
работа при извършване на строителни дейности!  

  

 


