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MC-Floor Screed BS 
Грунтовка  

Властивості матеріалу 

 Однокомпонентна, на цементній основі, полімер-модифікована грунтовка  

 Грунтовка для MC-Floor Screed 10 та MC-Floor Screed 25 

 

Сфери застосування 

 Для створення рівної стяжки на мінеральній основі 

 Грунтовка для стяжок, які використовуються для ремонту виробничих споруд, складських 

приміщень, проїжджих частин та ін. 

 

Рекомендації щодо застосування  

Підготовка основи 

Основа повинна бути чистою, не промерзлою, 

міцною, без мастил, фарби, покриттів та 

відшаровуючи частин. Поверхню необхідно 

попередньо змочити (уникати стоячої води). 

Дивіться технічну інформацію «Загальні вказівки 

по нанесенню грубих розчинів / ремонтних 

систем». 

 

Перемішування 

MC-Floor Screed BS додається у воду при 

постійному перемішуванні та змішується до 

однорідного, придатного до роботи розчину без 

грудок. Необхідно використовувати примусовий 

змішувач або подвійний змішувач на низьких 

обертах. Ручне змішування та приготування 

частини упаковки не дозволяється. Змішування 

триває щонайменше 5 хвилин. 

 

Перемішування 

Співвідношення змішування 

Будь ласка дивіться таблицю «Технічні данні». На 

20 кг мішок MC-Floor Screed BS необхідно близько 

3,6 – 3,8 л води, а на 5 кг упаковку 0,9 – 0,95 л води. 

Як і з іншими матеріалами на основі цементу, 

кількість води може змінюватись.  

Тому рекомендується починати замішування з 

мінімальної кількості води, і поступово при 

необхідності доливати до отримання необхідної 

консистенції, яка може наноситись кистю. 

 

Нанесення 

Перед нанесенням MC-Floor Screed BS, основу 

необхідно зволожити. Сильно всмоктуючі 

поверхні слід змочити декілька раз. MC-Floor 

Screed BS ретельно втирається в матово-

вологу, але не насичену водою основу. 

Необхідно наносити адгезійну ґрунтовку на таку 

площу, щоб забезпечити нанесення подальшої 

стяжки методом «мокре по мокрому». 

Інструментами є щітки та штукатурні кисті з 

коротким ворсом.  

 

MC-Floor Screed BS можливо наносити методом 

розпилювання за допомогою шнекового насоса 

потужністю < 2 літрів в хвилину. В цьому 

випадку нанесена адгезійна ґрунтовка потребує 

подальшої ручної обробки.   

 

 

 

  
 



 

 
Примітка: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у 
відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за 
точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в 
даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальновизнаних технічних 
правил.  
 
Видання 05/17.  Дане видання втрачає силу при публікації нового, відредагованого видання. 
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Технічні характеристики MC-Floor Screed BS 

 
Параметри Одиниця 

виміру  
Значення*  Примітки 

 Щільність свіжого розчину кг/дм
3
 2.10  

 Витрата (сухої суміш) кг/дм
3 

1.70  

 Час перемішування хв близько 5  

 Пропорція замішування за вагою 100 : 18 -19  

 Час життя хв близько 30 при + 20 ° С та 50 % відносній 

вологості повітря 

 Умови використання ° С ≥ 5 - ≤ 30 темп. повітря/матеріалу/основи  

 Загальна витрата матеріалу* кг/м
2
 1.1 – 1.2  

 
 

  Додаткові дані MC-Floor Screed BE 

 Очистка інструмента вода 

 Колір сірий 

 Постачання 2 упаковки по 5 кг, мішок 20 кг 

 Зберігання Можна зберігати в оригінальній нерозпечатаній упаковці в 
сухому прохолодному місці не менше одного року. Захищати від 
морозу! 

 Утилізація Упаковка повинна бути повністю пуста. Утилізувати згідно 
місцевим вимогам. 

 
 

Вказівки щодо безпеки 

 Будь ласка, зверніть увагу на інформацію з техніки безпеки та вказівки на упаковці і листах безпеки.  

 
 
 


