
Архитектурни Леко универсален грунд за 

метални повърхности
Съпътстващи

Интериор/Екстериор

Леко Универсален грунд за метални повърхности представлява добре хомогенизирана 

суспензия на фино смлени пигменти, пълнители, акрилатна смола, органични 

разтворители и специфични добавки. Употребява се за антикорозионна защита на  

повърхности от черни и цветни метали  (покривни конструкции, водосточни тръби, 

первази, вентилационни въздухопроводи, топлоизолационни съоръжения и др.). 

Финишното покритие се 

нанася до 2 часа от 

нанасянето на грунда или 24 

часа  след  пълното изсъхване 

на предходния слой.

Пълно изсъхване

Техническо описание 

ТС–ОРГ-0176

Покривност 5-7 m²/kg

Изсъхване на допир 2 часа

Практически свойства Технически показатели
• Отлична антикорозионна защита;

• Лесен за нанасяне;

• Бързосъхнещ;

Външен вид(след разбъркване)
хомогенна, лесно подвижна 

маса

Съдържание на летливи 

органични вещества (VOC) на 

готов за употреба продукт, 

g/l,max

500

Вискозитет KU, min 70

Плътност, kg/L 1,35 ± 0,05

Цветове

8 часа

Произвежда се в светло сив  цвят.

Нанасяне на втори слой

Нови повърхности Боядисвани/лакирани повърхности

Подходящи основи Неподходящи основи
Повърхности от черни , горещо или студено поцинковани 

метали 
Циментови основи

Варо-циментови основи

Подготовка на основата

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и 

прах.

Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, 

прах и мазни петна.

Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от 

грубата ръжда.

Нанасяне Средства за нанасяне

Препоръка Разбъркайте добре боята преди нанасяне. Четка
Използвайте четка устойчива на 

разтворители.

Условия на 

нанасяне
Работете при температура над 5°С. Валяк Използвайте валяк устойчив на разтворители.

Разреждане
С разредител УР:

• за шприцване с пистолет - до 15%;

• за четка , валяк - до  5-8 % .

Пистолет
Използвайте машини за безвъздушно 

полагане.



Почистване Разфасовки:

Начин на 

работа

Върху подготвените повърхности нанасeте Леко универсален грунд за метални повърхности , разреден при 

необходимост от 5 до 15 % с Разредител УР. Финишното покритие нанесете 2 часа след нанасяне на грунда или 

24 часа след пълното му изсъхване.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 

потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 

правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата 

устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на 

използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

С разредител УР 900 g, 5 kg 

Съхранение Мерки за безопасност

Съхранявайте в закрити, сухи и пожарообезопасени складови 

помещения при температури от 5°C до 30°С, предпазен от 

преки слънчеви лъчи.

Леко Универсален грунд за метални повърхности се 

класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При 

използването му трябва да се спазват изискванията за 

противопожарна безопасност и производствена 

хигиена.При необходимост – справка с Информационния 

лист за безопасност.

Срок на годност

18 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка.


