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Thrakon GLX 494 Prim  
Акрилен контактен грунд 
 
 
Акрилен, стабилизиращ и обезпрашаващ грунд с фин мраморен пясък за 
изравняване попивателната способност на основата и осигуряване на по-добро 
сцепление с нея преди полагането на декоративни фасадни мазилки и бои. 
Притежава отлична влагоустойчивост и паропропускливост. За вътрешно и външно 
приложение.  
Състав: Акрилна емулсия, органични свързватели, минерални пълнители, фин 
мраморен  пясък, вода, пигменти. Не съдържа разтворители. 
Цвят – бял. Тониране по цветови каталози THRAKON. 
 

Подготовка на основата и продукта 
• Основата трябва да бъде стабилна, без мазни петна и други свободни елементи или слоеве, които 

намаляват адхезията 
• Грундът се полага върху всички сухи и здрави минерални мазилки, бетон, армиращи мазилки и шпакловки 
• Големи грапавини и неравности по основата следва да се загладят с подходяща ремонтна циментова смес 

преди грундирането 
• Грундът се разбърква добре в опаковката с бавнооборотна електрическа бъркалка до получаване на 

хомогенна смес, след което може да се разреди в съотношение до 1:0,5 с чиста вода. 
 

Практически съвети и работа с продукта 
• Грундът се полага с четка или валяк в един слой. Ако основата е силно порьозна, попиваща и запрашена, 

или се работи при много високи температури, може да се положи и втори слой от грунда 
• Продуктът се полага при температури не по-ниски от +5°C 
• Време за съхнене:  12-24 ч. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%). При висока влажност, 

мъгла и дъжд времето за съхнене се удължава 
• Грундът не трябва да се полага върху влажни или мокри повърхности. Необходимо е грундът да е 

напълно изсъхнал преди да се започне полагането на декоративните мазилки или бои 
• Не се препоръчва полагането на грунда при пряко слънчево греене върху повърхността или при особено 

високи температури на въздуха (над +35°C), при силен вятър, мъгла и висока влажност на въздуха 
• Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски от грунда 

веднага да се измият с вода 
 

Разходна норма 
0,200 – 0,250 kg/ m2    
* Разходната норма зависи от качеството на основата и начина на полагане на мазилката.  

 

Опаковка 
кофа - 25 kg / 5 kg. 
 

Съхранение и срок на годност 
Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, 
неотворени опаковки – най-малко 18 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката. 
 

Бележки 
Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. 
Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на 
нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, 
но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според 
конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за 
безопасност  описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим 
промени в настоящата техническа карта. 


