
 

 

 
 

 

 

 

Aura Beton Kontakt 
Адгезійна ґрунтовка з кварцовим піском для 

невбираючих поверхонь. 
 

 З кварцовим наповнювачем. 
 Створює міцну шорстку поверхню. 
 Забезпечує надійну адгезію при нанесенні важких 

штукатурок та шпаклівок, склеювальних сумішей, 
структурних матеріалів тощо. 

 Використовується для обробки покриттів з керамічної 
плитки перед повторним облицюванням плиткою. 

 Стійка до атмосферних і механічних впливів. 

 

       

Опис   

Властивості Адгезійна ґрунтовка з кварцовим піском для невбираючих поверхонь. 
 

 Має хорошу адгезію до невбираючих воду основ. 
 Містить спеціальний набір кварцових наповнювачів. 
 Гарно та рівномірно розподіляється по поверхні. 
 Рівномірність нанесення ґрунтовки додатково визначається за однорідністю кольору 

покриття. 
 Створює шорстку поверхню, що забезпечує надійну адгезію при нанесенні важких 

штукатурок та шпаклівок, склеювальних сумішей, структурних матеріалів, а також при 
облицюванні керамічною плиткою. 

 Після висихання створює міцне та стійке до вологи покриття. 
 Паропроникна. 
 Не має неприємного запаху. 

Призначення Застосовується для обробки щільних, глянсових, невбираючих  та слабо вбираючих вологу 
мінеральних основ для створення проміжного зчеплювального шару перед нанесенням 
штукатурок (гіпсових, гіпсово-вапняних, вапняно-цементних тощо), структурних фарб та 
шпаклівок під час внутрішніх та зовнішніх робіт. Може використовуватися для обробки 
покриттів з керамічної плитки перед повторним облицюванням керамічною плиткою. Для 
внутрішніх та зовнішніх робіт. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Монолітні бетонні поверхні, керамічна плитка, гіпсокартон, поверхні, пофарбовані олійними 
та алкідними фарбами та інші.  

Стандарти якості   

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Поверхня повинна бути сухою, ретельно очищеною від неміцного відшаровуваного 
поверхневого шару, пилу, бруду, жиру. Сильно забруднені і жирні поверхні промити 3-5% 
розчином соди, промити водою та висушити. Неміцні і сильно вбираючі ділянки поверхні 
обробити зміцнювальною ґрунтовкою ТМ Aura. Часто зволожувані і схильні до утворення 
цвілі поверхні обробити засобом проти цвілі Biotol (або Biotol Spray). Металеві поверхні 
обробити антикорозійною ґрунтовкою. 

Нанесення    Готова до застосування. Перемішати. Наносити валиком або пензлем в один шар за 



 

 

температури ґрунтовки, основи, повітря не нижче +5 °С. Чим важче фінішний матеріал, тим 
витрата ґрунтовки повинна бути більше. Фінішні матеріали наносити після повного висихання 
ґрунтовки. 

Колір Рожевий.  

Колерування  Не підлягає тонуванню. 

Витрата 250-300 г/м² (4,5-5,5 м²/л) на один шар. Витрата залежить від виду  фінішного матеріалу, 
поверхні, способу нанесення. 

Час висихання 12–24 години за температури +20°С та відносної вологості повітря 65%. В разі зниження 
температури повітря час висихання збільшується. 

Робочі інструменти Пензель, хутряний валик. 

Очищення 

інструментів  
Одразу після використання промити водою. Засохла ґрунтовка очищається механічно. 

Склад    Співполімерна акрилова дисперсія, пігмент, кварцовий пісок, наповнювачі, функціональні 
добавки, вода. 

Додаткова інформация 

Морозостійкість   Не заморожувати. 

Гарантійний термін 
зберігання 

2 роки. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5ºС 
до +35ºС. Берегти від вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для 
дітей місці. При попаданні в очі промити водою. Не виливати в каналізацію. Уникати 
потрапляння в навколишнє середовище. Ґрунтовка нетоксична, пожежо - і вибухобезпечна. 

Утилізація Тару і висохлу ґрунтовку утилізувати як побутові відходи. 

Об’єм/маса   1,4 кг – 4 кг – 14 кг 


