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  D 1 Speed  

    Швидка багатофункціональна 
 контактна ґрунтовка  
 
 
D 1 Speed – швидка багатофункціональна ґрунтовка для 
підготовки поглинаючих та непоглинаючих основ під 
подальше нанесення клеїв для плитки, вирівнюючих 
розчинів, штукатурок чи фарб всередині та зовні 
приміщень. 
 
Властивості 
 
Швидко висихає
Можна розбавляти водою в пропорції до 1:2 
Для поглинаючих та непоглинаючих основ 
Хороше зчеплення з поверхнею 
Може наноситись валиком або малярним пензлем 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт 
Високопродуктивна 
Не містить розчинників згідно TRGS 610 
 
Області застосування 
 
Для ґрунтування непоглинаючих основ (нерозведена): 
 
глазурованої та неглазурованої плитки
природних та штучних каменів 
міцних водонерозчинних фарб 
тонкошарових клеїв для килимових покриттів 
високощільного бетону 
просочених OSB-плит та дерев’яних дощок підлоги 
асфальтобетонних стяжок 
 
Для ґрунтування поглинаючих основ (розведена від 1:1  
до 1:2): 
 
бетону, легкого та ніздрюватого бетону
кам’яної кладки 
цементних та ангідридних стяжок 
цементних, вапняних та гіпсових штукатурок 
цементно-волокнистих плит 
гіпсокартону 
гіпсової штукатурки 
 
 
Підготовка основи 
 
Основа має відповідати наступним вимогам: 
 
суха, чиста та непромерзла 
здатна нести навантаження 
очищена від жиру, мастила, фарби, цементного 

молочка, відшарувань та будівельного сміття 
 
Розсипчасті, м’які та низькоадгезійні елементи основ 
необхідно видалити. 
Перед подальшим укладанням плитки упевніться, що 
поверхня гіпсової штукатурки міцна та негладка. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Технічні дані 
 

склад матеріалу високоякісна полімерна 
дисперсія з відбірними 

наповнювачами 
  

колір блакитний 

пакування 
1 кг 
5 кг 
10 кг 

зберігання в прохолодному місці не 
менше 12 місяців в 

оригінальній герметичній 
упаковці, уникаючи 

замерзання 
густина ~ 1,36 кг/л 
  
витрата на 1 шар ~ 50 - 100 г/м2 
  
час висихання перед 
укладанням плитки на 
поглинаючі основи 
(розведена 1:1 з 
водою) 

~ 15 - 30 хв. 

час висихання перед 
нанесенням 
вирівнюючи розчинів 

~ 45 - 60 хв. 

час висихання перед 
укладанням плитки на 
непоглинаючі основи 
(нерозведена) 

~ 30 - 45 хв. 

  
температура 
застосування та 
поверхні 

від + 5 °С до + 30 °С 

  
засоби очищення вода 

 
 
Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі  
+ 23 °С та відносній вологості повітря 50 %. 
Підвищення температури та зниження вологості 
пришвидшує, а зниження температури та підвищення 
вологості відповідно сповільнює час обробки та 
висихання. 
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Також зверніть увагу: 
 
відшліфувати ангідридні стяжки до стабільної основи 
відносна вологість ангідридних стяжок 

має бути ≤ 0,5 % 
наносити лише на повністю сухі гіпсові штукатурки 
 

тип основи нанесення 
D 1 Speed 

поглинаючі мінеральні 
основи* 

1 шар в пропорції від 
1:1 до 1:2 з водою 

гіпсові основи / 
ангідридні стяжки 

2 шари в пропорції 1:1 з 
водою 

гіпсокартон 

1 шар в пропорції 1:1 з 
водою (лише на шви між 

плитами, оброблені 
гіпсовою шпаклівкою) 

 
* такі як бетон, ніздрюватий бетон, силікатна цегла, 
вапняні та цементні штукатурки, а також цементні стяжки 
 
 
Застосування 
 
нанести D 1 Speed щіткою, щіткою для шпалер або 

овчинним валиком 
після висихання поверхню важко подряпати 
наносити лише необхідну кількість матеріалу, 

уникаючи утворення калюж 
 
Перед нанесенням D 1 Speed струсніть або перемішайте 
матеріал, оскільки пісок, що міститься всередині 
ґрунтовки, може осідати на дні. 
 
У випадку розведення з водою ґрунтовку необхідно 
постійно перемішувати, щоб уникнути осідання 
заповнювачів. 

 
 
Важливі вказівки 
 
У зв’язку з різною поглинаючою здатністю будівельних 
матеріалів та різними навколишніми умовами час 
висихання ґрунтовки може змінюватись. Перед 
подальшими роботами ґрунтовка має повністю висохнути. 
 
Для укладання керамічних покриттів та плит з природних 
каменів на дерев’яні основи слід використовувати наші 
швидкотверднучі клеї M 10 Speed, M 21 HP Speed або 
MULTISTONE®. 
Чутливі до вологи дерев’яні основи, наприклад паркет, 
необхідно ґрунтувати матеріалами G 140 або 
E 120. 
 
Для отримання оптимальних результатів ми 
рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу 
перед його використанням. 
 
Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції та 
технічні карти на сайті www.mc-masters.com.ua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важливе зауваження: 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. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, 
зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: 
www.mc-masters.com.ua. 
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