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ГРУНД ЗА ЛАТЕКС
GLOBUS G4 20 

ИНТЕРИОРНИ БОИ GLOBUS

Системни решения за дома 
GLOBUS Interior

ПИСТОЛЕТНА ПОЛИУРЕТАНОВА 
ПЯНА GLOBUS G5 53

ВАРО-ЦИМЕНТОВА
ХАСТАРНА МАЗИЛКА
GLOBUS G1 28

ГИПСОВА
ШПАКЛОВКА
GLOBUS G1 41

ФИНА ШПАКЛОВКА
GLOBUS G1 63

GLOBUS G4 35
Супер бяла интериорна боя 

GLOBUS G4 37
Сертифицирана антибактериална 
интериорна боя със сребърни йони 

GLOBUS G4 38
Интериорна боя против мазни 
и никотинови петна 
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Област на приложение:

Предназначен за грундиране на непопиващи стени и тавани от 
гипскартон, гипсфазер, циментфазер и др., преди нанасяне на 
латекс или фасадни бои. Грундът е бял, с възможност за оцветя-
ване в пастелни нюанси. Продуктът се използва и като основа 
преди полагане на тъмни цветове с по-ниска покривност.

Уеднаквява попиващата способност на 
неравномерно попиващи основи

Висока покривност

Отлична белота

Притежава добра адхезионна способност

Възможност за оцветяване в пастелни нюанси

Готов за употреба

Безвреден

GLOBUS G4 20
Грунд за латекс

ГРУНДОВЕ

Предназначен за грундиране на непопиващи стени и тавани 
от гипскартон, гипсфазер, циментфазер и др., преди нанася-
не на латекс или фасадни бои. Грундът е бял, с възможност за 
оцветяване в пастелни нюанси. Продуктът се използва и 
като основа преди полагане на тъмни цветове с по-ниска 
покривност.

globus.bg

office@globus.bg  |  0877 90 7000

Защо е нужно да грундираме?
Най-общо разделени, грундовете за интери-
орните ремонти са два вида - контактни и 
дълбокопопиващи. Идеята на контактните 
грундове, като например GLOBUS G4 15 
CONTACT е да създаде надеждна връзка между 
стари, съществуващи основи и последващи-
те покрития. Например стара циментова 
замазка, върху която предстои полагането на 
подово покритие от плочки. В този случай 
контактният грунд гарантира високата 
адхезия и сила на залепяне.Вторият вид 
грундове са т.нар. "дълбокопроникващи", 
като например GLOBUS G4 25 GRUND. Този 
продукт не остава на повърхността на 
основата, а прониква в дълбочина, като вложе-
ните в него полимери запълват порите и при 
изсъхване чувствително заздравяват основа-
та. Така се предотвратява ронливостта и 
отделянето на прах, а също така се изравня-
ва попиваемостта. 

Друг пример е грундът за латекс GLOBUS
G4 20, ползата от когото е в намаления 
разход на боя и  постигане на равномерност 
при наситени непокривни цветове.

Като цяло използването на грунд ви спестя-
ва реални пари чрез намаляване на разхода на 
по-скъпи продукти, а също така ви дава сигур-
ност. Не го пропускайте.

Нанася се като свързващ междинен слой при лепене на нов 
теракот и фаянс върху стар, между нови и стари гипсови и 
вароциментови мазилки, между нов и стар бетон, както и 
при лепене на теракот и мрамор върху  мозайка. Продуктът 
е подходящ за употреба на открито и  закрито.

Концентрат,  който заздравява основата в дълбочина, намаля-
ва  попиваемостта й, чрез запълване на порите и уеднаквява  
попиващата способност на неравномерно попиващи  основи. 
GLOBUS G4 25 GRUND фиксира частиците и предотвратява  
ронливостта и отделянето на прах. Продуктът е подходящ  
за нанасяне преди латекс, фасадни бои, тапети, коркови  
облицовки, лепене на плочки, полагане на паркет и др.  върху 
бетонни, газобетонни, тухлени повърхности или основи, 
покрити с варови, гипсови, циментови мазилки и шпакловки. 
Дълбокопроникващият грунд GLOBUS G4 25 GRUND се  използ-
ва на открито и закрито.

Едно от най-големите предимства на Globus е възможността да ви 
осигури пълната гама продукти за интериорни ремонти, при това 
създадени така, че да работят в надеждни и дълготрайни системи.
За да влизате всеки път в дома си с усмивка.

GLOBUS G4 15 CONTACT
Контактен грунд

GLOBUS G4 25 GRUND
Дълбокопроникващ грунд

GLOBUS G4 20
Грунд за латекс

Интериорни 
бои

globus.bg Мострена папка



ИНТЕРИОРНИ БОИ

Област на приложение:

Подходяща за вътрешно боядисване на стени и 
тавани в жилищни помещения върху гипсови и 
варови шпакловки, мазилки, бетон, гипскартон, 
стар латекс и др.

Дишащ

Отлична белота

Лесно нанасяне

Висока покривност

Устойчивост на изтриване

Оцветяване в различни нюанси

Екологично чист продукт

GLOBUS G4 35
Супер бяла интериорна боя 

ИНТЕРИОРНИ БОИ

Област на приложение:
Предназначен предимно за боядисване на стени и 
тавани във влажни помещения, които са отлична 
инкубационна среда за микроорганизми, но е възможна 
употреба и във всички други вътрешни помещения с 
нормална или повишена влажност. Използва се като 
финишно покритие за тавани и стени, образуващо 
филм, който е предпазен от развитието на попадна-
лите върху него от въздуха спори на алги и фунги.
 

GLOBUS G4 36
Интериорна боя за влажни помещения 

Отлична покривност

Лесно нанасяне

Устойчивост на триене

Не позволява просмукване 
на конденз и влага

Предотвратява образуването 
на мухъл и плесен

Възможно е оцветяване в 
светли нюанси

Готов за употреба

globus.bg

ИНТЕРИОРНИ БОИ

Област на приложение:

Подходяща за вътрешно боядисване 
на стени и тавани в жилищни 
помещения, детски и здравни заведе-
ния, училища, заведения за общест-
вено хранене и др.
Продуктът може да се нанася върху 
гипсови и варови шпакловки, мазил-
ки, бетон, гипскартон, стар латекс, 
тапети и др.

Дишащ

Отлична белота

Висока покривност

Създаден за детски стаи

Съдържа сребърни йони, които
унищожават 99.99% от бактериите
попаднали на повърхността

Не отделя вредни вещества във въздуха

Устойчивост на изтриване

Позволява многократно 
почистване с вода

Оцветяване в пастелни нюанси

Отлична адхезия и устойчивост 
на механични въздействия

Екологично чист продукт

GLOBUS G4 37
Сертифицирана антибактериална 
интериорна боя със сребърни йони 

 ISO 22196

Област на приложение:

Предназначен за грундиране и/или 
боядисване на стари замърсени 
латексови покрития или различни 
видове основи като минерални мазил-
ки, гипсови мазилки, гипскартон, 
гипсфазер, циментфазер и др. Бял или 
оцветен може да се използва като 
основа, преди полагане на тъмни 
цветове с по-ниска покривност.

Блокира преминаването на петна от 
мазнина от стария върху ново 
нанесения слой

Добра покривност

Възможно е оцветяване в светли нюанси

Готов за употреба

GLOBUS G4 38
Интериорна боя против мазни 
и никотинови петна 

ИНТЕРИОРНИ БОИ

globus.bg

Може да се използва като 
грундиращо и/или финишно 
покритие

Покрива и блокира избиването 
на петна от течове през 
нанесения слой


