
 
 

 
  

VECHRO S.A.  

Централно управление: Liosion Ave. Athens, PC 111 45  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 31 ЮЛИ 2018 Г. 

Телефон за връзка: (+30) 210-4816101 

www.vechro.gr  ТЕХНИЧЕСКА БРОШУРА E-8051  ИЗМЕНЕНИЯ: 29 ЮНИ 2020 Г.  

 

 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Акрилен грунд, идеален за повърхности на открито. Благодарение 

на своя състав, той прониква в порести повърхности като замазки, 

мазилки, шпакловки, гипсокартон, лепила, бетонни повърхности, 

тухли, стени, боядисани със стари бои, и в същото време ги укрепва. 

Намалява абсорбиращата способност на тези повърхности и по този 

начин спестява значително количество от крайната боя. Освен това 

подобрява адхезията на следващия слой. Може да послужи също и 

за грундиране за покривна изолация. Vechro Pro Smaltodur се 

препоръчва вместо традиционния начин на грундиране с ленено 

масло, тъй като изсъхва бързо и не пожълтява с времето, или с 

акрилен грунд, тъй като постига по-добро проникване, адхезия и 

устойчивост на основи. С него се работи лесно и се разнася чудесно. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Външен вид Матов с гланцов индекс 8 – 10 при 60ο. 

Специфично 

тегло 

0,83 – 0,85 kg/l. 

Покривност 10 – 15 m²/l на слой в зависимост от 

абсорбиращата способност на повърхността. 

Разреждане 
50 – 100% от обема с разредител Smaltolux 
White Spirit. Съотношението на разреждане 
играе важна роля за правилното проникване и 
зависи от естеството и порьозността на 
повърхността. За изолация на покриви се 
препоръчва разреждане в порядъка 20 – 40% от 
обема. 

Продължителност 

на съхнене 

Повърхностно за 1 – 1. часа. 

Повторно 

нанасяне 

3 – 5 часа. Посочените времена са по-

продължителни при студени и влажни условия 

и се удължават с намаляването на 

абсорбиращите свойства на повърхността. 

ЛОС клас 
„Свързващи грундове“. Прагова стойност на 

ЛОС тип D = 750 g/l. Максимално съдържание 

в готовия за употреба продукт = 720 g/l. 

Покрива законовите изисквания след 2011 г. 

ЛОС: летливи органични съединения с точка 

на кипене < 250°C. 

Устойчивост на 

вода и основи 

Грундът SMALTODUR е устойчив на основи и 

вода. 

Цвят 
Безцветен – прозрачен. 

 

 

 

Vechro Pro 

Smaltodur 

Акрилен грунд за  

стени и покриви 

 Покривност: 10 – 15 m²/l  

 Продължителност на съхнене: 

1 – 1½ часа 

 Разреждане: до 50 – 100% с 

разредител Smaltolux White Spirit. За 

покриви 20 – 40%. 

 Повторно нанасяне: 3 – 5 часа 

 Разфасовки: 1 l, 5 l, 15 l 

 Нанасяне: Четка, валяк 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

За да се осигури правилната адхезия на продукта, почистете щателно 

повърхността от прах, мазнини, масла, лющеща се стара боя, незакрепени 

частици, следи от мухъл и т.н. Изшкурете внимателно повърхността. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разбъркайте старателно преди употреба. Нанесете един или при нужда два 

слоя SMALTODUR. Като крайна боя може да се използват Smaltoplast Acrylic 

100%, Smaltoplast Extra и всички други акрилни или емулсионни бои на Vechro. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера. 

Оставете грунда от инструментите да се отцеди докрай обратно в контейнера, 

след което ги почистете с топла сапунена вода. Ако грундът засъхне, може да 

се почисти само с разредител Smaltolux White Spirit и сапун. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Температура на пространството в диапазона 8 – 30°C и относителна влажност 

под 80%, както и ниска влажност на повърхностите на открито. 

Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат 

крайните свойства на боята. 

СЪХРАНЕНИЕ 

След използване затворете плътно контейнера, за да съхраните добрите 

експлоатационни на продукта за бъдеща употреба. Съхранявайте на хладно 

място. Предпазете материала от замръзване и излагане на слънчева светлина. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Вижте Информационния лист за безопасност на материалите (MSDS) за 

подробни инструкции за безопасност.  

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

Прочетете етикета преди употреба. Дръжте извън обсега на деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, проведени в акредитирани 

лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията, в 

съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като 

производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта 

или неспазване на указанията за употреба. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


