
Ґрунтуюча емульсія КРИТТЯ-50 (UNI-GRUNT) 

полімерна 

  

Технічні характеристики 
Витрата емульсії ................................................................. 0,1-0,2л/м2 
Термін висихання ...................................................................  4 години 
Щільність емульсії ................................................... близько 1,01 г/см3 
Паропроникність ............................................. не менш 0,03 мг/м•г•Па 
Температура основи ................................................. від +5° до +30°С 

1. Галузь застосування 
Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-50» призначена для просочення і зміцнення сильновбираючих мінеральних 

основ: ніздрюватий бетон, цегляні поверхні, цементні, гіпсові і цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартонні плити. Ґрунтовку 
необхідно застосовувати перед оштукатурюванням, шпаклюванням і улаштуванням підлог, укладанням лицювальної плитки, 
фарбуванням вододисперсійними фарбами, приклеюванням шпалер, а також при улаштуванні систем скріпленої теплоізоляції. 
Емульсію застосовують як усередині, так і зовні будинків. Колір плівки після висихання прозорий. 

2. Склад 
Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-50» виготовлена на основі висококонцентрованої дисперсії синтетичних смол. 

3. Властивості 
Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-50» готова до застосування, універсальна при використанні, глибокопроникна, 

зміцнює основу, посилює адгезію покриттів до основи, знижує водопоглинання, запобігає утворенню повітряних пухирів і 
кратерів, паропроникна, стійка до лугів. 

4. Підготовка поверхні 
При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог  ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути 

міцною та сухою, очищеною від пилу. Забруднені оліями, жирами, воском, а також старою фарбою поверхні необхідно очистити 
механічним шляхом. Неміцні шари потрібно видалити. 

5. Витрата 
Середня витрата емульсії — 0,1-0,2л/м2, залежно від основи. Щільність емульсії — близько 1,01г/см3. 

6. Порядок робіт 
Ґрунтуючу емульсію «БудМайстер «КРИТТЯ-50» слід наносити щіткою, валиком або малярським пензлем. Залежно від стану 

поверхні, ґрунтовку необхідно наносити в один або кілька шарів. Перед укладанням нівелювальних мас, основу необхідно 
проґрунтувати два рази з інтервалом у 2 години. Час висихання ґрунтовки залежить від температури і вологості навколишнього 
середовища і складає 4 години. 

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити. 
При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації. 

7. Рекомендації 
Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при 

температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри емульсії можуть змінитися. У випадку 
використання ґрунтовки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або 
проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його 
застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом. 

8. Примітка 
При роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання емульсії в очі слід негайно їх промити проточною водою і 

звернутися до лікаря. 

9. Пакування 
Пластикові каністри — 10л, 5л та пластикові пляшки по 2л. 

10. Зберігання 
Ґрунтуючу емульсію необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому приміщенні при температурі 

від +5° до +35°С. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення. 
Не допускати заморожування! 
 
Грунтовка Р. ТМ «БудМайстер» 1.П.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грунтующая эмульсия КРИТТЯ-50 (UNI-GRUNT) 

полимерная 

 

Технические характеристики 

Расход эмульсии............................................................................ 0,1-0,2 л/м2 
Время высыхания .................................................................................  4 часа 
Плотность эмульсии .............................................................. около 1,01 г/см3 
Паропроницаемость ................................................ не менее 0,03 мг/м•ч•Па 
Температура основания ......................................................... от +5° до +30°С 

1. Область применения 

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-50» предназначена для пропитки и укрепления сильновпитывающих минеральных оснований: 
ячеистый бетон, кирпичные поверхности, цементные, гипсовые и цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные плиты. Грунтовку 
необходимо применять перед оштукатуриванием, шпаклеванием и устройством полов, укладкой облицовочной плитки, окраской 
вододисперсионными красками, приклеиванием обоев, а также при устройстве систем скреплённой теплоизоляции. Эмульсию применяют как 
внутри, так и снаружи зданий. Цвет плёнки после высыхания прозрачный. 

2. Состав 

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-50» изготовлена на основе высококонцентрированной дисперсии синтетических смол. 

3. Свойства 

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-50» готова к применению, универсальна при использовании, глубокопроникающая, укрепляет 
основание, усиливает адгезию покрытий к основанию, снижает водопоглощение, предотвращает образование воздушных пузырей и кратеров, 
паропроницаема, устойчива к щёлочам. 

4. Подготовка поверхности 

При подготовке основания необходимо соблюдать требования  ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным и 
сухим, очищенным от пыли. Загрязнённые маслами, жирами, воском, а также старой краской поверхности необходимо очистить механическим 
путём. Непрочные слои нужно удалить. 

5. Расход 

Средний расход эмульсии — 0,1-0,2л/м2, в зависимости от основания. Плотность эмульсии — около 1,01г/см3. 

6. Порядок работ 

Грунтующую эмульсию «БудМайстер «КРИТТЯ-50» необходимо наносить щёткой, валиком или малярной кистью. В зависимости от состояния 
поверхности, грунтовку необходимо наносить в один или несколько слоев. Перед укладкой нивелирующихся масс, основание необходимо 
прогрунтовать два раза с интервалом в 2 часа. Время высыхания грунтовки зависит от температуры и влажности окружающей среды и составляет 
4 часа. 

После окончания работ инструмент необходимо вымыть. 
При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации. 

7. Рекомендации 

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре 
+20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры эмульсии могут измениться. В случае использования грунтовки в 
нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. 
Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, 
непредусмотренных техническим описанием. 

8. Примечание 

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания эмульсии в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и 
обратится к врачу. 

9. Упаковка 

Пластиковые канистры — 10л, 5л и пластиковые бутылки по 2л. 

10. Хранение 

Грунтующую эмульсию необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом помещении при температуре от +5° до +35°С. 
Транспортировать в условиях плюсовых температур. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. 

Не допускать замораживания! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


