
 

         

 

VIVALTOP CURE ECO 

Ґрунтувально-захисний препарат на основі  водної акрилової дисперсії 

Опис продукту VIVALTOP CURE ECO – це водорозчинний ґрунтувальний засіб для промислових підлог. VIVALTOP CURE 

ECO – готова для застосування водна дисперсія акрилової смоли. 

Застосування Призначений для ґрунтування свіжих та існуючих підлог з метою: 

 Їх захисту від надто швидкого висихання, 

 Обмеження поглинаючої здатності та полегшення утримання в чистоті, 

 Зміцнення поверхневого шару, зменшення поглинаючої здатності і захист від пилоутворення підлог, 
зміцнених посипками VIVALTOP. 

Властивості  

 

 Ґрунтує бетон, 

 Запобігає пилоутворенню, 

 Без запаху, 

 Стійкий до ультрафіолетового проміння (не жовкне), 

 Нетоксичний, 

 Простий у застосуванні. 

Технічні дані 

Витрата 100-200 мл/м
2
 (5-10 м

2
/л) при одноразовому нанесенні 

Час висихання при темп. 20
o
C приблизно 24 год. 

Умови виконання  
Температура основи та середовища повинна від +5 до +25

o
C. Існуючу підлогу старанно 

помити та висушити. 

Хімічна витривалість 
Мін. олії, відбілювачі, охолоджувачі, етиловий спирт, лужні миючі засоби, друкарська 
фарба  

Густина  приблизно 1,0 г/см
3
 

Упакування Каністри 20л, бочки 200 л 

Нанесення 

Виконання   VIVALTOP CURE ECO слід наносити методом розпилення на свіжоукладену бетонну підлогу одразу 
після останнього механічного затирання. При низькій вологості повітря, сильній інсоляції, або сильних 
протягах треба захищати підлогу від надто швидкого випаровування води. 

 Препарат наносити тільки один раз тонким шаром, уникаючи утворення калюж. 

 Надмір VIVALTOP CURE ECO, який не проник углиб підлоги, створить тонку плівку, яка з часом 
витреться під час експлуатації. Це не має негативних наслідків для механічних властивостей підлоги. 
Нарізування деформаційних швів, а також вплив води або масла на невисохлу поверхню може 
викликати місцеві зміни кольору.  

 Дуже товстий шар  препарату  VIVALTOP CURE ECO стане причиною темнішого забарвлення на 
поверхні підлоги, так як у цих місцях підлога буде повільніше віддавати вологість. Вищевказана 
оболонка продукту може легко бруднитися, також на ній можуть залишатися сліди від гуми шин та від 
інших забруднювачів. Надто товстий шар також може відколюватися від поверхні підлоги. З огляду на 
невелику товщину препарату VIVALTOP CURE ECO треба враховувати його стирання та утворення 
пухкого пилу на поверхні підлоги. Увага: перед нанесенням треба ретельно перемішати вміст 
упакування. У випадку поверхонь з високим ступенем поглинання засіб треба нанести двома шарами.  

Зауваження та рекомендації 

Зберігання Зберігати протягом 6 місяців у провітрюваному, сухому, холодному приміщенні при температурі від +5 до 
+ 25

o
C в оригінальному закритому упакуванні. Берегти від дії прямого сонячного проміння. Берегти від 

морозу. 

Прикінцеві 
зауваження 

Наведені технічні характеристики засновані на лабораторних пробах і тестах. Практичні результати 
вимірювань можуть відрізнятися від наведених  у зв'язку з обставинами, на які виробник не має впливу. Усі 
вказані відомості достовірні та враховують існуючий на сьогодні стан справ, а також наявний досвід. Перед 
застосуванням продукту у великих масштабах рекомендується проведення покупцем проби застосування в 
конкретних умовах будівництва. Постачальник не має впливу на методи застосування, способи нанесення 
та умови реалізації, що виникають на будмайданчику, тому з цієї інструкції не може виникати його 
відповідальність за кінцевий результат застосування.  
Дата друку: 01/2016 
Усі надруковані досі Карти продукту VIVALTOP CURE ECO втрачають чинність від дня друку цієї Карти. 

 


