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IDROFIS SPECIALE 
НАСТЕНЕН АКРИЛОВ ФИКСАТОР (ГРУНД) НА ВОДНА ОСНОВА 

Код: 4700006 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Акрилен фиксатор (грунд) на водна основа за просмукване на стенната повърхност, използва 
се за вътрешни покрития; способен е да обработи даже лошо всмукващи повърхности. 
Благодарение на малките акрилни частици и свързващите вещества, IDROFIS SPECIALE 
прониква в повърхността на стената като бързо се просмуква и втвърдява. IDROFIS SPECIALE 
създава повърхност, оптимална за следващите нанасяния на боите и покритията и се 
използва за всички типове мазилки и шпакловки за вътрешни повърхности. 
 
ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ 
 
Нанасяне на: 
Шпакловка за жилищни помещения, смесени със строителен разтвор или подобен на него. 
Шпакловка, която е на основата на въздушното свойство на варта и хубавото качество на нов 
или вече боядисан пясък. 
Опорната повърхност може да се състои от гипсова, акрилна, варова и циментена основа. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Свързващи вещества: стирол - акрилни сополимери. 
Разтворител: вода 
Плътност: Маса на обема: UNI 8910 :1+ 0,05 кг./л. 
Гъвкавост: UNI 8902 : 22 00 cps + 10% при 20С (по Brookfield) 
Прозрачност на продукта: UNI 8902 : 40 000 cps + 4 000 cps при 25С. 
Време на съхнене: (при +25С и влажност 65%) повърхностно 30 - 40 мин; окончателно - след 4 
часа. 
Разход: 1 литър от продукта на 50-60 кв.м. в един слой на гладка повърхност. 
 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
 
Повърхности с мазилки 
 
Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след като бъде нанесена. 
Проверява се състоянието на повърхността. Тя трябва да бъде плътна, ако не е, се нанася 
специален продукт с укрепващи или възстановяващи свойства. Възможните остатъци се 
отстраняват с четка или с измиване. Отстраняват се и старите варови покрития, отлюспените 
бои и лошо прилепналите слоеве. Подравняваме неравностите на повърхността: дупки, 
процепи, пукнатини. Вдлъбнатините могат да се направят с помощта на циментов разтвор. 
Процепите за вътрешни и външни работи по шпакловката трябва да са изравнени като 
отначало се разширяват и запълват със специални гипсови u1089 съставки. След като се 
убедите, че подготвената основа е изсъхнала добре, изравнете повърхността с помощта на 
съответната шпакловка за вътрешни и външни работи. Зашкурва се шпакловката със ситна 
шкурка (м-700; м-1000). Отстранява се прахта, мръсотията и др. остатъци с помощта на мека 



четка. В случай на необходимост, се обработва с противомухълен разтвор COMBAT 222 
очистващ 4810 222 и COMBAT 333 възстановяващ 4810 333. 
 
След като се уверите, че повърхността е изсъхнала, нанесете слой IDROFIS SPECIALE 
4700006, разреден с вода както е показано погоре. След 4 часа започнете работа. 
 
ПОВЪРХНОСТ ОТ БЕТОН 
 
С четка се изчиства повърхността като се отстраняват възможните слоеве на стари покрития. 
Недобре прилепналите структурни части на цимента също се чистят. Прътовете от арматурно 
желязо, които стърчат на повърхността, се обработват допълнително с BETOXAN PRIMER 
9490125 на циментов разтвор. Недостъпните части се възстановяват с изравняване от 
циментов разтвор. Ако е необходимо, също се добавя специален воден разтвор COMBAT 222 
– очистващ 4810222 или COMBAT 333-възстановяващ 4810333. След като се убедите, че 
повърхността е изсъхнала напълно, чак тогава нанасяте на вътрешния повърхностен слой и 
IDROFIS 4700006. След 4 часа започнете работа. 
 
МАЗИЛКОВА ПОВЪРХНОСТ 
 
Отстраняват се старите варови покрития, отлюспените бои или лошо прилепнали слоеве. 
Изравняваме неравните повърхности. Дупки, пропуквания, вдлъбнатини за вътрешна работа 
отстраняваме с помощта на съответните шпакловъчни набори. 
 
Металните арматурни прътове, които стърчат над повърхността, трябва щателно да се 
обработят с циментов разтвор. 
 
Различните заравнявания на повърхността се изпълняват с помощта на шпакли. 
 
Обработва се при необходимост с противоплесенен разтвор COMBAT 222, очистващ 4810222 
и COMBAT 333, възстановяващ 4810333. 
 
След като се убедите, че повърхността е изсъхнала напълно, чак тогава нанасяте на 
вътрешния повърхностен слой и IDROFIS 4700006. 
След 4 часа започнете работа. 
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„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 
на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 
резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 
продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 
към техническия персонал на “Сан Марко Варна” . 
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