
 

 

KATRET MPP 
Универсален грунд 
 

Описание на продукта : 
KATRET MPP е прозрачно-бял дисперсен грунд, който  позволява последващото покритие 
да се втвърди без пукнатини  и който повишава способността му да прилепва върху 
повърхности, като регулира тяхната абсорбция. 
 
Области на приложение : 
 

Повърхности на открито и закрито 
Върху стени, подове и тавани 
Върху повърхности като бетон, видим бетон, камък и пемза тухли, брикети, варовик и др. 
 

Характеристики : 
 

Предпазва мазилката от напукване благодарение на бързото абсорбиране на вода от 
повърхността 
Предотвратява образуването на въздушни мехурчета въху повърхността на нанасяне 
Балансира периодите на съсъхване и свиване на мазилка на минерална основа 
Осигурява изсъхване без пукнатини чрез увеличаване на адхезията 
При правилно изсъхване образува покриващ филм 
Втвърденият грунд е устойчив на вода, постоянна влага и замръзване 
Намалява разхода на материалите за нанасяне върху него, тъй като увеличава силата на 
прилепване към повърхностите 
Върху него могат да се нанасят мазилки на циментова и анхидридна основа, минерални 
мазилки и бои 
Огнеустойчивост 

Технически данни : 
 

 

Цвят Прозрачно-бял 
Обемно тегло (kg/It) 1,0 ±0,2 
Време на първоначално изсъхване 

(h) 
~2 

Окончателно изсъхване (h) -24 
Температура на средата за/при 

нанасяне 
между +5°C и +35°C 

Термоустойчивост между -25°C и +80°C 
 
Техническите данни са приблизителни стойности, получени при температура +20°C и 
относителна влажност 50 %. 
 
Подготовка на основата : 

   Повърхността за нанасяне трябва да бъде здрава, без пукнатини и с достатъчна 
товаропоносимост. 

   Повърхността за нанасяне трябва да бъде почистена от прах, утайки, остатъци от цимент 
и способстващи отделянето материали, като смазки и масла за декофриране. 
Негодните, увредени и нездрави повърхности трябва да бъдат отстранени. 
Повърхността за нанасяне не трябва да бъде мокра и с по-голяма от необходимото 
влажност. 
Много гладките повърхности като видим бетон или шлайфан бетон се препоръчва да се 
награпавят преди нанасянето. 
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Нанасяне : 
 

 В зависимост от характеристиките на повърхността, към KATRET MPP може да се прибави 
вода. 
Нанасянето се извършва с четка или с валяк. 

   Не трябва да се допуска появата на бучки/мехурчета по време на нанасянето. 
   Времето на вентилация и изсъхване трябва да се следи, съобразно характеристиките на 

повърхността. 

Разходна норма : 
Приблизително 0,1 – 0,2 кг/м2 на слой. 
Разходната норма е теоретично определена и се препоръчва да се направи пробно полагане на 
определено количество върху мостра, преди започване на работа. 
  

Характеристики на повърхността, където ще се 
нанася грунд 

Съотношение на вода за 
добавяне 

(KATRET MPP : Вода) 

- На дървени плоскости и шперплат Не се добавя вода 

- На тънки, хлъзгави мазилки на циментова основа 
- На бетон и бетонови покрития 

 
1 : 1 

В зависимост от състоянието на повърхностите за 
нанасяне: 
- Неувредени и в добро състояние, силно 

абсорбантни, циментови повърхности, видим 
бетон и анхидридни замазки 

- Увредени и проблемни повърхности 

 
1 : 2 

 
 

1 : 1 

Опаковка : 
В 10 кг пластмасови туби 

Съхранение : 
Да се пазят от вода, студ и неблагоприятни атмосферни условия. 
Да се съхраняват в сухи и хладни помещения. 
Отворените туби да се затварят незабавно, а останалите отворени трябва да се 
изхвърлят. 
Срокът на годност е максимум 12 месеца, при условие че се спазват посочените по-горе 
условия на съхранение. 

Мерки по безопасност и здраве : 
Инструкциите по здраве и безопасност, първа помощ, изливане и изхвърляне на продукта, 
вижте в отделния Лист за безопасност на продукта /SDS/. 
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