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Speciální vodou ředitelný styren-akrylátový penetrační nátěr s extrémním hloubkovým účinkem pro interiéry                              
a exteriéry. 
 
Oblast použití:    
- jemná, prodyšná, po zaschnutí transparentní disperze s umělopryskyřičným vláknem určená k ošetření 
minerálních podkladů – cementových, vápenocementových, vápenných i sádrových omítek, sádrokartonových 
desek, betonu, režného zdiva, pískovce, starých prodyšných nátěrů jakékoliv materiálové báze a pod. – před 
prováděním následných oprav podkladu, konečných nátěrů nebo tapetářských prací. Je určená především ke 
zpevnění podkladů, slepení jemných prachových částic a nečistot, snížení a zajištění stejnoměrné nasákavosti 
zvětralých, savých a porézních ploch. Zajišťuje podstatné zvýšení přídržnosti konečné povrchové úpravy 
k podkladu, zlepšení roztíratelnosti a tím výrazné snížení následné spotřeby barev. Použití penetračního nátěru plně 
nahrazuje technologii ošetření podkladu tlakovým vzduchem či vodou. 
 
Technické údaje:  Surovinová báze:          jemná styrol-akrylátová vodní disperze 
                              Hustota:                         cca 1,00 g/ccm 
                              Hodnota pH:                  7 – 8 
                              Spotřeba: 0,05-0,2 l  na 1 m2. V praxi spotřeba závisí na savosti podkladu. 
 
Příprava podkladu:  Podklad musí být savý, únosný bez nepevných částic a nečistot, plísní, mechů, sanitru a pod. 
                                 Nepevné či odlupující se části je nutno zcela odstranit.  
                                 Plochy neurčené pro nátěr penetrací, zvláště sklo, hliník, PVC apod., řádně zakrýt! 
 
Zpracování:  Penetrační nátěr nanášet štětcem nebo válečkem. Silně zvětralé a silně savé porézní podklady  

ošetřit dvojnásobným nátěrem. Pro pevné podklady, u nichž je třeba pouze snížit nasákavost nebo    
slepit jemné prachové části a nečistoty, lze přípravek ředit vodou až do poměru 1:2. Pracovní náčiní 
omýt ihned po použití vodou! Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C nebo za přímého deště. 

 
Bezpečnostní odkazy:  Dodržovat všeobecná ochranná a hygienická opatření. Před přestávkami a po ukončení 
                                      práce omýt ruce. Při styku s kůží omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt 
                                      velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Nosit uzavřený pracovní oděv.  
                                      Doporučeny gumové nebo PVC ochranné rukavice. 
                                      Podrobné pokyny – bezpečnostní list. 

Obsahuje: reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES číslo 220-239-6] (3: 1)     
WE Může vyvolat alergickou reakci. 

 
 
Zneškodnění obalů:   Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad. 
 
Skladování:   Přípravek skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřený a uložený tak, aby byla vyloučena  
                       možnost úniku. Neskladovat na volném prostranství, skladovat při teplotách vyšších než 0°C, 
                       zabránit zmrznutí! 
 
Doba použitelnosti:   2 roky od data výroby 
Balení:   1 l ,   3 l ,   5 l ,   10 l 
 


