
FungiGrund

Специален грунд, предназначен за почистване и

дезинфекциране на интериорни и екстериорни

повърхности, засегнати от мухъл, плесен и

гъбички

Техническа карта 381

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Специален грунд, предназначен за почистване и дезинфекциране на интериорни и
екстериорни повърхности, засегнати от мухъл, плесен и гъбички.

Характеристики • Подходящ за екстериор и интериор
• Висока попиваща 
• Много добра дифузионна способност на базата на катионна технология
• Специална формула на водна основа
• Фунгицидно действие, превантивна мярка за защита от появата на гъби, мухъл и 
плесен.

Опаковка 10l

Основа Катионна пластмасова дисперсия.

Технически данни Плътност: прибл. 1,2 g/cm³

Съхранение Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване. 

Разход В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е
приблизително 150 – 200 ml/m². Точният разход може да се установи след пробно
нанасяне на конкретната повърхност.

Цвят Транспарентен

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции.
Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3. Относно
приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна 
подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и 
тяхната подготовка”. При следи от плесен по вътрешните стени, те да се отстранят с 
вода.
Вземете под внимание законовите и административните наредби и предписания 
(напр. биоактивните и опасните вещества). При следи от плесен на външните повърх-
ности, те да бъдат отстранени съгласно законовите наредби. Ако има наличие на рас-
тения или цветове по увивните растения те да бъдат отстранени механично или чрез 
обгаряне.



Техническа карта 381

        ПРИЛОЖЕНИЕ

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Да се използва внимателно. Преди употреба прочетете листовката на продукта. Да се 
пази далече от деца. В случай на контакт с очите или кожата, да се изплакнат веднага 
обилно с вода. При поглъщане на веществото веднага се консултирайте с лекар, за-
щото може да навреди сериозно на чревната флора. Да не се изсипва остатък от съ-
държанието в канализацията, водоизточниците или почвата. Ако кожата Ви е високо 
чувствителна, при нанасянето на продукта използвайте ръкавици.

Нанасяне на покритието Грундът се нанася неразреден до пълното насищане на основата. Преди нанасяне да 
бъде добре разбъркан, след което да се използва четка. Грундиращият продукт не 
бива да образува гланцов филм.

Условия за работа Минимални температури на работа: +5 °C за основата и въздуха.

Инструменти FungiGrund да се нанася с четка

Важно FungiGrund не е подходящ за хоризонтални повърхности с водни натоварвания. 
Продуктът не трябва да бъде смесван с други материали.

Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД 
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg; 
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg 
www.caparol.bg

Техническа информация 381. Издание януари 2016 г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
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Пределна концентрация на 
ЛОС 

Този продукт (Kat. A/а): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. < 15 g/l ЛОС (VOC)

Състав Полиакрилна смола, вода, добавки, консерванти, биоцидни активни вещества

Време за съхнене При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 
12 часа след полагане. При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

Обезвреждане За рециклиране да се предават само празни опаковки. Течното съдържание от проду-
кта да се изхвърля като течни бои на определените за това места. Засъхналите оста-
тъци от продукта да се изхвърлят както остатъци от стари вододисперсионни бои или 
като домашни отпадъци.

Разреждане Да се нанася само неразреден.


