
 

 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К А  К А Р Т А 

Бетонконтакт GLOBUS G4 10 

 
Качества на продукта 

 
-Специфична зърнеста структура, предопределяща добро сцепление със следващия слой 

-Добра адхезионна способност 

-Водоустойчив 

-Готов за употреба 

-Без мирис 

-Безвреден 

 

Област на приложение: 

GLOBUS G4 10 се нанася като междинен, подобряващ сцеплението, слой преди полагане на 

вароциментови или гипсови мазилки върху гладко кофрирани бетони и заготовки на 

бетонови елементи с ограничено водопоглъщане. Продуктът е подходящ и за основа при 

залепване на плоскости от гипскартон към тухлени, бетонови и газобетонови стени. 

 

Указания за употреба: 

1. Подготовка на основата 

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста от прах и замърсявания, обезмаслена, без 

пукнатини и неравности. При ремонт на фасадни повърхнос- 

ти да се премахнат нестабилните участъци и да се измият участъците от стара боя и мазни 

петна. Необходимо е да се изчака изсъхването на мокри, влажни или покрити с конденз 

бетонови повърхности, преди да бъдат измазвани. 

2. Полагане 

Преди употреба разбъркайте GLOBUS G4 10 с бавнооборотна бъркалка. Нанесете без 

разреждане, в един равномерен слой, с помощта на боя- 

джийски валяк или четка, при температура на околната среда по-висока от +5°С. Нанесеният 

слой не трябва да остава продължително време открит, тъй като попадналият прах води до 

влошаване на адхезията. В зависимост от усло- 

вията, времето на изсъхване варира от 12 до 24 часа. Използваните работни инструменти се 

почистват с вода преди изсъхване.  



 

 
 

Технически данни: 

Температура на полагане: от +5°С до +30°С 

Обемно тегло: около 1,4 кг/л 

Цвят: розов 

рН: 7.0 - 8.5 

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (Кат: А/ж) е 30g/l 

Разходна норма: 

В зависимост от водопоглъщането и неравността на основата от 175 г/м2 до 250 г/м2.  

Внимание! 

Не полагайте при неблагоприятни климатични условия като дъжд, вятър, студ и др., както и 

в случаите, в които стената е напоена с вода. Да се пази от пряка слънчева светлина. 

Препоръки: 

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се 

използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за 

употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа 

консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта, само при 

спазване на условията и начина на неговата употреба.  

Условия за съхранение: 

В закрити складови помещения при температура над +5°С, в оригинална, неотваряна 

опаковка. 

 


