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4170 decor primer
Використовується для забезпечення адге-
зії, зв’язування і закриття пор між основою 
та декоративною шпаклівкою mira 6820 
micro decor

• Забезпечує гарну адгезію

• Для робіт усередині та зовні

• Для вологих і сухих приміщень

Заснований на полімерах, розведений рідкий засіб для 
ґрунтування на всіх поглинальних поверхнях, у вологих 
і сухих приміщеннях.

4170 decor primer упакований в 1-літрові пляшки

Застосування

Види основ

Стіни
Підлога
Плавальні басейни
Вологі кімнати
Основні частини будівлі
Балкони
Тераси
Усередині
Зовні

Бетонні стіни
Штукатурка
Бетон
Дерев’яні поверхні 
Легкий бетон
Поштукатурена стіна
Гіпсова штукатурка/шпа-
клівка
Цементна підлога
Основи з плит



Опис товару
На основі полімерів, дрібномолекулярний засіб 
для ґрунтування.

Виконання роботи
Ґрунтування виконувати, коли поверхня буде під-
готовлена й досить суха, щоб вона могла поглина-
ти primer. Поглинальні основи, як-то бетон, легкий 
бетон або штукатурку, ґрунтувати засобом 4170 
decor primer, розведеним з водою в пропорції 1 
частина ґрунту на 3 частини води. Primer необхід-
но добре втерти в поверхню за допомогою щітки. 
Для менш поглинальних основ застосовувати 1 
частину décor primer на 2 частини води.

Умови праці
Відповідно до Регламенту REACH (ЄС) № 
1272/2008 продукт не вимагає маркування. Дотри-
муватися правил безпеки й гігієни праці з хіміч-
ними речовинами. Додаткова інформація — див. 
Паспорт безпеки.

Паковання
Пластикові пляшки об’ємом 1 л.

Зберігання і транспортування
Зберігати й транспортувати за температури вище 0 
°C, в сухих умовах. В оригінальному й непошкодже-
ному пакованні продукт зберігає технічні характери-
стики протягом щонайменше 1 року з дати вироб-
ництва. Після цього часу продукт придатний до 
використання, але його технічні властивості можуть 
бути змінені, наприклад збільшиться час висихання.

Продаж
Продукти  mira продаються в салонах плитки та 
гіпермаркетах будівельних матеріалів.

4170 decor primer застосовується на поглиналь-
них основах, як-то легкий бетон, пориста шту-
катурка тощо, розведений з водою в пропорції 
1 частина primer на 3 частини води. Для менш 
поглинальних основ, як-то залитий бетон чи 
шар шпаклівки, у співвідношенні 1 частина décor 
primer на 2 частини води.
На основах з деревних плит використовують 
концентрований засіб для забезпечення адгезії 
між основою та шаром мікроцементу.

Стіни, пофарбовані поверхні, основи з плит, обли-
цювання плиткою, уже наявні штукатурка й бетон.

Основа повинна бути суцільною, сухою, очи-
щеною від пилу, оливи, жиру й незакріплених 
частин. Перед нанесенням шпаклювальної маси 
поверхні, імовірно, потрібно буде відшліфувати/
зробити шорсткими.

Технічна характеристика

Застосування

Типи основ

Підготовка основи

Щільність: 1-1,08 кг/л

Час висихання за темп. 18 °C

для подальшої обробки поверхні: 1-2 год

Рекомендована робоча температура: 10-18 °C

Споживання:

розведений: 0,08-0,1 л/м2

нерозведений: 0,1-0,2 л/м2

Mira Polska Sp. z o.o. • ul. Boczna 8
44-240 Żory • tel. +48 32 756 00 31

www.mira.pl • www.mira.eu.com

Додаткова інформація про продукти mira на вебсайті www.mira.ua

грунтовка 4170 decor primer 

березень 2019 р.


