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Master Brick Ground  

 
ЗАСТОСУВАННЯ 

Призначається для ґрунтування основи перед 

нанесенням штукатурок зовні будинків. 

Застосовується для ґрунтування армованого 

шару у системах утеплень та на рівних, 

відповідним чином підготовлених мінеральних 

основах (таких як: бетонні поверхні, цементні 

штукатурки, цементно-вапняні штукатурки). 

Застосування штукатурної основи покращує 

адгезію штукатурної маси до основи, полегшує 

штукатурні роботи, вирівнює перебіг процесу 

зв’язування і висихання нанесеної штукатурки. 

Зменшує та вирівнює поглинання, а також 

зменшує пилистість основи. Захищає 

заґрунтовану поверхню від шкідливої дії 

вологи, усуває можливість виникнення плям і 

обмежує ефект проступання кольору основу 

через структуру.     

 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

Основа повинна бути з хорошою несучою 

здатністю, рівна, суха та чиста, без тріщин, 

очищена від антиадгезійних покриттів (таких 

як: курява, жир, пил і бітуми) та без біологічної 

та хімічної агресії. Термін висихання 

застосованого на основі препарату становить 

24 год. На заново виконаних мінеральних 

основах (таких як бетон, цементні та цементно-

вапняні штукатурки і т.д.) можна починати  

ґрунтування не раніше, ніж через 4 тижні після 

виконання основи. Застосовується на основі у 

технології безшовного утеплення зовнішніх 

стін системою MAJSTERPOL NATURAL на 

армованому сіткою шарі - через мінімум 3 дні 

після його виконання.     

 

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ 

Безпосередньо перед застосуванням увесь 

вміст упаковки слід дуже ретельно вимішати 

змішувачем/низькошвидкісним дрилем з 

кошовим міксером до отримання однорідної 

консистенції. При потребі розбавити 

невеликою кількістю чистої води (макс. 2% від 

об’єму упаковки).   

 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

Штукатурну основу нанести на відповідно 

підготовлену основу за допомогою щітки або 

валика. 

 

 

 

 

 

СПОЖИВАННЯ 

Споживання штукатурної основи при 

одноразовому ґрунтуванні основи становить 

приблизно 0,25-0,3 кг/м2.  

Для точного визначення споживання виробу 

рекомендується проведення проб на даній 

основі.  

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Ґрунтувальну основу зберігати у герметичній 

та непошкодженій упаковці при температурі від 

+50С до +250С. Захищати від надмірного 

нагрівання та морозу. Термін придатності до 

використання становить 6 місяців з дати 

виробництва, вказаної на упаковці. 

 

СКЛАД 

MASTER BRICK GROUND – це суміш, що 

містить полімерну дисперсію, мінеральні 

наповнювачі, силіконову смолу, модифікатори, 

кварцовий пісок, УФ-поглинач та консерватор.  

 

ДОСТУПНІ УПАКОВКИ 

5 кг, 10 кг 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Температура застосування та основи: від +50С 

до +250С 

Об’ємна щільність: приблизно 1,5 г/см3 

 

Колористика: у відповідності до палітри 

кольорів Majster-Pol. По бажанню клієнта 

доступна також інша колористика. 

 

Продукт є частиною комплекту виробів для 

виконання утеплень зовнішніх стін будинків 

системою MAJSTER-POL NATURAL 

(Європейська технічна оцінка ЕТА 16/0861, 

Свідоцтво про стійкість властивостей № 1020-

CPR-010037273). Декларація корисних 

властивостей № MP/NAT-EPS/2017. 

Гігієнічний сертифікат Польського інституту 

гігієни (PZH) № НК/В/0858/01/2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ 

Підчас виконання малярних робіт 

рекомендується використовувати захист лісів 

захисними сітками з метою мінімізації 

шкідливої дії зовнішніх факторів. Ґрунтування 

можна виконувати лише на сухій поверхні, і 

лише після закінчення відповідного для даної 

основи терміну зв’язування та затвердіння. 

Свіжо заґрунтовану основу слід захищати від 

прямої дії сонячних променів, атмосферних 

опадів та дії температури менше +50С. 

Невиконання цих рекомендацій або погана 

підготовка основи може призвести у крайніх 

випадках до зменшення міцності 

ґрунтувального покриття, а згодом навіть до 

його відшарування разом з шаром штукатурки.  

 

 

 

Інформація, що міститься у Технічній карті, 

призначається для забезпечення оптимального 

використання продукту, але не є підставою для 

юридичної відповідальності виробника, коли 

умови використання не є під його контролем. 

Роботи слід виконувати у відповідності до 

принципів будівельного мистецтва. Будь-яке 

втручання у склад продукту є недопустимим і 

може значним чином знизити якість 

використовуваного матеріалу. У випадку 

поєднання з виробами інших виробників фірма 

Majster-Pol не несе відповідальність за якість 

продукту. 
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З випуском даної технічної карти всі попередні стають недійсними 

 

 

 
 
Majster-Pol Товариство з обмеженою відповідальністю, Командитне товариство 

Мєня 291, 05-319 Цеглув, Польща 

Тел./моб. (25) 757 05 54, +48 501 550 510,  

факс (25) 759 97 09 

www.majsterpol.pl, biuro@majsterpol.pl 

 

http://www.majsterpol.pl/
mailto:biuro@majsterpol.pl

