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ВВНН  ГГРРУУННДД  ППРРЕЕДДИИ  ББООЯЯДДИИССВВААННЕЕ  
универсален дишащ грунд преди боядисване, 

намалява разхода на боя и предотвратява образуването 
на цветни разлики и петна при боядисване 

  
  

Предназначение 

ВН ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ е готов за употреба грунд на базата на стиролакрилатна исперсия. 
Използва се преди вътрешно боядисване за подготовка на всички видове минерални основи, като 
цимент, хоросан, гипсови мазилки и шпакловки, както и гипсокартон, гипсофазер и други. Особено се 
препоръчва за нанасяне върху здрави покрития на стени и тавани от стари вододисперсионни бои.  

Грундът прониква дълбоко в основата и я импрегнира в дълбочина като я заздравява дълготрайно. 
Той изравнява нейната попиваща способност и намалява разхода на боя при боядисването. След 
изсъхване образува твърд слой. Това му качество, да втвърдява повърхността, позволява лесното 
шкурене и нанасяне на корекции преди боядисване. 

ВН ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ подобрява сцеплението на боята с основата и предотвратява 
неравномерното и попиване в нея, като по този начин възпрепятства образуването на цветни 
разлики, петна и следи от четки по боядисаната повърхност. Определя оптиката и качеството на 
боядисаната повърхност. 
ВН ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ е част от решенията за интериорно боядисване BH PREMIUM, BH 
ACTIVE и BH EASY. 

 
 

 
 
 

Състав 

Хомогенна смес на база водна стирол-акрилатна дисперсия, пълнители, полимери и органични 
добавки. 

 

 
Опаковка и разходна норма 

Опаковка:       Разходна норма: 

Полиетиленова кофа от 1, 3, 9, 15 л.    около 90 – 110 мл/м2 за един слой 

 

 

Свойства  

намалява разхода на боя  заздравява повърхността   

предотвратява образуването на цветни разлики  висока паропропускливост 

изравнява попиването на основата висока устойчивост на влага 

подобрява сцеплението на боята с основата  не съдържа разтворители   



 

 

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА    
      

Страница:                       2 от 4 

Продукт: ВН ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ  

Създаден на: 28.04.2014 

Отпечатан на: 09.07.2014 

 

 
 

Разходната норма не е обвързваща и зависи от: 

- вида на основата (гладка, грапава, силно набраздена, грундирана, не грундирана, гипсокартон, 
гипсова шпакловка, циментова шпакловка, хоросан, бетон) 

- инструментите за нанасяне (четка, валяк, пистолет) 

- начина на полагане/нанасяне (мокро върху мокро, с  или  застъпване) 

- температура и влажност на въздуха 
 
 

Срок на годност и съхранение 
 
Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (най-
добре върху палети). Да не се съхранява при температури под 5°С.  

Да се пази от замръзване! Да се пази от пряка слънчева светлина! 

Продуктът е годен 12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. 
 
 

Указания за работа 
 
Подготовка на основата 

ВН ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ се използва върху всички видове минерални основи, които са 
здрави и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да е чиста, 
суха и стабилна, без пукнатини и предварително нивелирана. От нея предварително трябва да се 
отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Повърхността се 
почиства и обезпрашава. Кредиращи или ронещи се повърхности трябва да се заздравят след 
почистването им с помощта на КОНТАКТЕН И СВЪРЗВАЩ ГРУНД, а силно попиващи повърхности с 
ГРУНД ЗА ПОРЬОЗНИ ОСНОВИ. Предварително боядисани основи, трябва да бъдат добре 
почистени от старата боя с четка или шпакла. 

След подсигуряване здравината на основата и нейното изсъхване, за намаляване и изравняване на 
попиването и намаляване разхода на боя, се нанася ВН ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ. 

Грундирането е задължително при здрави основи, боядисани с вододисперсионни бои за да се 
избегне изкривяване на цветният ефект при новата боя. Особено тъмни цветове на основата биха 
могли да прозират през боядисаната повърхност.  

Следи от никотин и ръжда също не могат да бъдат заличени просто с боядисване в по-тъмни 
цветове (по-тъмните цветове в никакъв случай не покриват по-добре). В този случай грундирането 
на основата също е задължително. 

Приготвяне на сместа 

ВН ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ е готов за употреба. 

Да не се разрежда с вода. Да се разбърка добре преди употреба!  

Начин на работа 

ВН ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ се нанася директно по възможност с четка. Допуска се нанасянето 
и валяк или пръскачка, което обаче предполага основата да е идеално товароносима. При 
оптимални условия грундът изсъхва за около 2-6 часа. Грундираната повърхност трябва да е 
изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни работи върху нея.  

Да не се допуска образуването на блестящ филм (кожа) на повърхността! 
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Внимание! 

Грундирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от 
+5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 60%. 

Времето за пълно изсъхване на грунда зависи от атмосферните условия (температура и 
влажност на въздуха), но не е по-малко от 2 часа, като може да продължи до 8 часа. 
 

 
Описание на опасностите: 
        
Не съдържа опасни химически вещества.  
 
Символ на опасност: 

Не изисква специални обозначения за опасност. 

 

 

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат. А/b) е 40 гр/л. 

 
 

Класификация 
 
Отговаря на изискванията на европейските и български норми и е в съответствие със стандарт: 
 
 

Европейски стандарт Клас Протоколи от изпитване 

БДС EN 13300   № 16/08.05.2014 

EN ISO 11890-2; 
Наредба за ограничаване емисиите на летливи 
органични съединения при употребата на органични 
разтворители в определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукти 

№ 150/21.03.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предупредителни фрази 

P 102 Да се пази далече от обсега  на деца. 

Р 262 
Да се избягва контакт с очите,  
кожата или облеклото. 

P 271 
Да се използва само на открито или 
на добре проветриво място. 
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Технически данни 

 
Протоколи от изпитване са издадени от Изпитвателна лаборатория за строителни материали към 
Марисан и Колев ООД, гр. Русе и акредитирана лаборатория LABORATOR OMNITEST, 
S.A. B-dul.Timisoara № 104A, Sector 6, Bucurest i,  със сертификат за акредитация    
№ LI 305/2013.  
 

 
 

Показател 
Мерна 
единиц

а 

Метод 
на изпитване 

Резултати 
от изпитването 

Плътност  g/сm3 БДС EN ISO 2811-1 1,40 ± 0,05 

Съдържание на нелетливи вещества % БДС EN ISO 3251 61 

рН - БДС EN ISO 787-9 7 - 10 

Време на изсъхване без лепнене 
(при 23° C; 65% HR) 

h БДС EN ISO 3678 
сухо на пипане 
след 2-3 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал. 

 


