
 
FRESH START®

 

УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД С ВИСОКА СТЕПЕН НА 
ПОКРИТИЕ 

046 
   

Характеристики:  Описание: 

 Максимално покритие 

 Отлично покрива петна 

 Подходящ за цялата къша 

 

 Перфектна адхезия 

 Бързо съхнещ 

 Покрива и изравнява 

 Устойчив на плесен 

 

 

Висококачествен 100% акрилен грунд за вътрешно и външно 
боядисване, който осигурява максимално и равномерно покритие. Това 
е продуктът, който се избира, когато е необходима значителна промяна 
на цвета. Осигурява превъзходна адхезия и е перфектен за трудни 
основи. Освен това този продукт е ефективен за запечатване и потискане 
на блажни петна. В случаи на силно изразени петна е необходимо да се 
използва грунд на основата на солвенти, за да се предотврати 
повторната поява на петна. 

  Препоръчителна употреба:   Ограничения: 
Интериор: Използвайте върху ново или предварително боядисано дърво, 
шперплат, гипсокартон, таванни плочки, Formica®, Masonite®, керамични 
плочки и втвърдена мазилка. Екстериор: Използвайте върху ново или 
предварително боядисано дърво, фиброциментови плоскости, сайдинг от 
твърд картон, алуминий, поцинкована, втвърдена зидария и 
предварително покрити повърхности от черни метали. 
Вид на петната: Водни петна, танинови петна, увреждания от дим, 
маркери, пастели, химикалки, моливи, никотин, отпечатъци от ръце и 
пръсти, домакински петна като кафе и много други 
*В тежки случаи може да са необходими 2 слоя грунд; за най-добри 
резултати оставете грунда да изсъхне добре. 

 

Не се препоръчва за запечатване на цепнатини или върху смола. 
Върху твърди, не порьозни повърхности, като гланцирана керамика и 
предварително обработен метал, максималната адхезия и твърдост могат да 
се развият за 3-4 дни. 
Не нанасяйте, когато температурата на въздуха и повърхността е под 40 °F 
(4,4 °C). 

Продуктова информация: 

Цветове — Стандартни: 
Бял (00) 
Може да се оцветява в светли пастелни тонове с до 2,0 фл. унции 
оцветители Benjamin Moore® Gennex® на галон. 

Технически данни Бял 
Тип 100% Акрилен латекс 

Тип Пигмент Титаниев диоксид 

Обем твърди частици 35.8% 

— Gennex  Бази за оцветяване: 

Deep Base (04) Дълбока основа 

(Когато се тонира в съответствие с предписанията на Benjamin Moore, Deep 
Base осигурява покривен основен слой, подходящ за използване на 
дълбоки и интензивни цветове.) 
Тонирайте само с оцветител на водна основа Benjamin Moore® Gennex®. 

Покритие на галон при 
препоръчителна норма 

400 – 450 Sq. Ft. 

Препоръчителна 
дебелина на слоя 

–  Мокро 3.8 mils 

–  Сухо 1.4 mils 

В зависимост от структурата на повърхността и порьозността. Не забравяйте да 
прецените точното количество боя за работата. Това ще осигури равномерност 
на цвета и ще сведе до минимум изхвърлянето на излишната боя. 

— Специални цветове: 
Свържете се с представител  на Benjamin Moore 

Време на съхнене при  
@ 77 °F (25 °C) @ 50% RH 

– На допир 1 час 

– Втора ръка 2 часа 

Сертификати & Квалификации: 
Съотвества на VOC във всички регулирани области 
Отговаря на условията за 
получавана на кредит по LEED® 
v4  
Отговаря на условията за 

получаване на кредит по CHPS за 

ниски емисии 

CDPH v1 Сертификат за емисии 

Клас А (0-25) върху негорими 

повърхности при изпитване в 

съответствие с ASTM E-84 

Подходящ за използване в обекти, инспектирани от USDA 

Master Painters Institute MPI # 6, 17, 17 X-Green™, 39, 50, 50 X-Green™, 

137, 137 X Green™ 

Високата влажност и/или ниските температури ще доведат до по-дълго време за 
съхнене, повторно нанасяне и почистване. 

Съхнене Съхнене 

Вискозитет Вискозитет 

Температура при възпламеняване Температура при възпламеняване 

Блясък / Гланц Блясък / Гланц 

Температура на повърхност при 
нанасяне 

– Мин. 40 °F 

– Макс. 90 °F 

Течност за разреждане Не разреждайте! 

Почистване С чиста вода 

Тегло на галон 10.7 lbs 

Техническо съдействие: 
Предлага се от местния независим дистрибутор на Benjamin Moore. 

Температура на  
съхранение 

– Мин. 40 °F 

– Макс. 90 °F 

За да откриете най-близкия дистрибутор, позвънете на 1-866-708-9180 
www.benjaminmoore.com. For the location of the retailer nearest you, call 1-866-708-9180 

or visit www.benjaminmoore.com 

Volatile Organic Compounds (VOC) 
Бял - 44 гр/литър .36 LBS/галон /  Дълбока база - 35 гр/литър .29 LBS/Gallon 

Посочените стойности са за бяло. Свържете се с Benjamin Moore за стойности за други основи или цветове  
Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645 Tel: (201) 573-9600 Fax: (201) 573-9046 www.benjaminmoore.com  M72 046 US 072018 
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