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4180 primer
Рідкий, акриловий – засіб для ґрунтовки, з 
додатком жовтого барвника. Застосовується 
для забезпечення адгезії, в’язки та закриття 
щілин між матеріалом та наступним шаром, 
наприклад, шпаклівкою, для вирівнювання, 
гідроізоляцією або клеєм для плит.

• Забезпечує добру адгезію, 
• Для внутрішніх та зовнішніх приміщень, 
• Для сухих та вологих приміщень.

4180 primer засіб використовується для ґрунтовки у 
розчиненому стані на усіх основах із рівнем поглинання у 
вологих та сухих приміщеннях та у нерозчиненій формі на 
дерев’яних матеріалах у сухих приміщеннях.

4180 primer пакується в 1- кг пляшках та 5- кг відрах.

 Область застосування: 
 стіни,
 підлоги,
 плавальні басейни, 
 вологі приміщення,
 сухі приміщення,
 балкони,
 тераси, 
 зовнішні та
 внутрішні частини 
 приміщення.

Типи основ:
 бетон, 
 штукатурка,
 бетонні елементи,
 дерев’яні підлоги,
 елементи з легкого
 бетону,
 блоки з легкого бетону, 
 цегла/мур з 
 облицюванням, 
 гіпсова штукатурка 
 цементна стяжка,
 гіпсокартон.
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Опис продукції:
В основі лежить акрил, дрібно молекулярний засіб для 
ґрунтовки із додатком жовтого барвника.  

Технічні характеристики:

Густина:             1-1,108 кг/л,
Час висихання для 
подальшої обробки поверхні:            1-2 години,
Рекомендована температура роботи: 10-25оС, 
Використання:
Розчинений:            0,08-0,1 л/м2,
Нерозчинений:           0,1-0,1 л/м2. 

Область застосування: 
4180 primer використовується на основах із 
відповідним рівнем поглинання, розчинений у воді у 
пропорції 1 частина 4180 primer на 3 частини води. На 
матеріалах із меншим рівнем поглинання – розчинений 
у пропорції 1 частина 4180 primer на 2 частини води. 
На дерев’яних основах необхідно застосовувати 
концентрат. Забезпечує адгезію між матеріалом та 
наступним шаром, за допомогою стяжки для підлоги 
або шпателя, ізоляції або водостійкою клейовою 
заправкою.

Типи основ:
Бетон, штукатурка, цементні стяжки та інші мінеральні 
матеріали, а також дерев’яні та гіпсові плити. Може 
застосовуватися на інших матеріалах. 

Підготовка основи:
Матеріал повинен бути стабільний та щільний. Зайві 
речі необхідно видалити та зашпаклювати тріщини. 
Поверхня повинна бути вільна від пилу, решток фарб, 
клеїв, тощо.

Змішування:
Необхідно провести процес ґрунтування, коли 
поверхня буде готова –тобто суха, щоб могла поглинути 
primer. Основи із відповідним рівнем поглинання, такі 
як бетон, легкий бетон, штукатурка, цементний відлив 
або цегла, необхідно грунтувати засобом 4180 primer, 
розчиненим у воді у пропорції: 1 частина primer на 3 
частини води, котрий за допомогою щітки необхідно 
втерти у матеріал. На основах із низьким рівнем 
поглинання необхідно застосовувати засіб у наступній 
пропорції: 1 частина ґрунтовки на 2 частини води. На 
щільних основах, із низьким рівнем поглинання або із 
відсутністю поглинання, таких, як фарбовані поверхні 
або керамічна викладка, необхідно використовувати 
4140 contact primer. Дерев’яну основу необхідно 
грунтувати засобом 4180 primer концентратом.  

Техніка безпеки роботи:
Продукція не підлягає обов’язковому маркуванню. 
Інша інформація вказана в Листі з безпеки.

Зберігання та транспортування:
Зберігати та транспортувати при позитивній 
температурі і в сухих умовах. Продукція буде мати 
стабільні якості щодо зберігання в оригінальній та 
непошкодженій упаковці протягом 1 року від дати 
виготовлення. 

Упаковка:
1 кг в пластикових пляшках та 5- кг пластикових відрах.

Продаж:
Продукція mira продається у спеціалізованих салонах 
та будівельних маркетах.

грунтовки 

Більше інформації на тему продукції та технологічних рішень mira можна знайти на сайті  www.mira.ua


