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Spevňujúci základný náter na báze emulzie akrylových mikropolymérov. Malé častice 
pojiva vynikajúco prenikajú do podkladu, minimalizujú absorpciu vody a vyrovnávajú 
oblasti s odlišnou absorpciou. Môže byť použitý ako základ na všetky stavebné po-
vrchy (omietky rôzneho druhu, sadrokartón, betón, vláknitý cement, mierne skriedo-
vatelé povrchy), ktoré budú pretreté s vodou riediteľnými a syntetickými nátermi.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre 

Vzhľad transparentný

Zloženie pojivo na báze emulzie akrylových mikropolymérov

Špecifická hustota 1,01 ± 0.02 g/cm3 pri 20 °C

Viskozita 13 ± 2 s (DIN 4 cup pri 20 °C)

Sušina 11 ± 0.5 %

Farba transparentná

Aplikačné údaje

Nástroje štetec

Schnutie proti prachu po 1 – 2 hod.; pretierateľný najskôr po 24 hod. (doba schnu-
tia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou) 

Výdatnosť 10 – 11 m²/l v jednej vrstve (závisí od nasiakavosti povrchu)

Riedenie 50 – 100 % vody (závisí od absorpcii povrchu)

Povrchy vonkajšie a vnútorné povrchy (omietky, murivo, cement)

Pracovný postup

Príprava povrchu povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty atď. Odlu-
pujúce sa časti steny alebo skriedovatelé staré nátery musia byť odstránené. Neaplikujte 
na čerstvo nanesené alebo obzvlášť alkalické podklady; počkajte najmenej 4 týždne na 
úplné vyzretie.
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Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať 
pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných to-
kov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené 
v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo me-
tódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.


