
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

без кольору
укріплює основу
збільшує адгезію покриття до основи
зменшує водопоглинання
готова до використання
не містить органічних розчинників

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Грун тов ка Ce re sit СТ 17 су пер приз на че на для ук рі плен ня та
про со чу ван ня по ри стих, не міц них та силь но по гли наю чих
ос нов (лег кий бе тон, шту ка тур ки, гіп со ві та це гля ні по верх -
ні), збіль шен ня ад ге зії ма те рі а лів Ce re sit до ос но ви.
Є осо бли во ефек тив ною:
- для пі дви щен ня міц но сті по верх не во го ша ру ду же «слаб -

ких» ос нов;
- для зак рі плен ня по верх ні стін пе ред на клею ван ням тон ко -

ша ро вих шпа лер та пе ред фар бу ван ням во до ди спер сій -
ни ми фар ба ми;

- при від но влен ні фа са дів бу ді вель і спо руд;
- при необхід но сті збе ре жен ня кольо ру об ро блю ва ної по -

верх ні ос но ви.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Під го тов ка ос но ви здій сню єть ся згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва має бу ти су хою та міц ною,
не ма ти яв них оз нак руй ну ван ня. Пе ред за стос уван ням
ґрунтов ки ос но ву очи сти ти від пи лу, на пли вів, ма сля них плям
та ін ших ре чо вин, що змен шу ють ад ге зію до ос но ви. Всі не -
рів ні та не міц ні ді лян ки ос но ви необхід но ви да ли ти, а по тім
ви рів ня ти ма те рі а ла ми груп CN, CT, CХ (зал еж но від ста ну та
приз на чен ня кон струк ції) за 24 годи ни до почат ку ро біт.
Осно ви з еле мен та ми біо ло гіч ної коро зії обро би ти  ґрунтов -
кою з анти мі кроб ною доміш кою Ceresit СТ 99 або вида ли ти
меха ніч ним шля хом. 

ВИКО НАН НЯ РО БІТ
Грун тов ку Ce re sit СТ 17 су пер необхід но на но си ти пен злем,
ва ли ком або щіт кою. Зал еж но від ста ну по верх ні ґрунтов ку

мож на на но си ти в один або два ша ри. При об ро блен ні
стяж ки під ло ги пе ред укла дан ням са мо ви рів ню валь них су -
мі шей ґрунтов ку пот ріб но на но си ти в два ша ри з ін тер ва -
лом 2 го ди ни. При на не сен ні ґрунтов ки в два ша ри для пер -
шо го ша ру мож на ви ко ри сто ву ва ти ґрунтов ку ниж чої кон -
цен тра ції. Ін стру мен ти пот ріб но одра зу пі сля ви ко ри стан ня
про ми ти во дою.

ПРИ МІТ КИ
Ро бо ти пот ріб но ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від +5 °C
до +30 °C. Усі ви кла де ні ви ще ре ко мен да ції є ефек тив ни ми
при тем пе ра ту рі +20 °C та від но сній во ло го сті по ві тря 60%. 
В ін ших умо вах час ви си хан ня ґрунтов ки мо же змі ни ти ся. При
роботі з ґрунтовкою необхідно берегти очі та шкіру. У випад-
ку потрапляння ґрунтовки в очі, слід негайно промити їх во-
дою. При виникненні подразнення звернутись до лікаря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Крім по да ної ви ще ін фор ма ції що до за стос уван ня ґрунтов -
ки, під час ро бо ти з нею пот ріб но ке ру ва ти ся чин ни ми нор -
ма тив ни ми до ку мен та ми. За стос уван ня ґрунтов ки не ви кли -

СТ 17 супер 
Ґрунтовка глибокопроникна
без кольору (під фарбування)
Для укріплення та просочування основ під пофарбовані, 
оздоблювальні та інші покриття.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

кає труд но щів за умо ви дот ри ман ня пра вил, ви кла де них 
у да но му тех ніч но му опи сі. У ви пад ку за стос уван ня ґрунтов -
ки в умо вах, що не бу ли роз гля ну ті в да но му тех ніч но му опи -
сі, необхід но са мо стій но про ве сти ви про бу ван ня або звер -
ну ти ся за по ра дою до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій гер ме тич ній упа ков ці в при мі щен нях із по стій -
ною тем пе ра ту рою від +5 °C до +30 °C 12 мі ся ців з дня ви -
го то влен ня, вка за но го на упа ков ці. При транс пор ту ван -
ні бе рег ти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Грун тов ку Ce re sit СТ 17 супер роз ли ва ють у пласт ма со ві ка -
ні стри по 2; 5 і 10 л. Каністри об'ємом 10 л можуть дещо від-
різнятися одна від одної (залежно від постачальника вироб-
ника). Переконайтесь в оригінальній якості продукції: шу-
кайте інформацію про ступені захисту на лицьовій стороні
упаковки.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: дис пер сія на ос но ві син те тич них

смол
Ко лір: без кольору
Тем пе ра ту ра ос но ви: від +5 °C до +30 °C
Час ви си хан ня: від 4 до 6 го дин
Густина: 1,01 ± 0,01 г/мл
Ви тра ти ґрунтов ки: від 0,1до 0,2 л/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність ґрунтов ки Ce re sit СТ 17 су пер
вка за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам за умо ви ви ко нан ня
пра вил транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не -
сен ня, заз на че них у да но му тех  ніч но му опи сі. Ви роб ник не
не се від по ві даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі а -
лу, а та кож за йо го за стос уван ня в цілях і умо вах, не пе ред -
ба че них тех ніч ним опи сом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними.


