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Technický list  

 

 

PANTHERFOB 
Penetrák SAD-2802 

 

 

Popis : 
Pantherfob penetrák SAD-2802 je špeciálna akrylátová disperzia určená pre stavebníctvo. Kvapalina mliečneho 

sfarbenia, strednej  viskozity riediteľná vodou až 1:12. 

Použitie : 
Pantherfob penetrák SAD-2802 sa používa ako impregnácia a penetrácia starého muriva a omietok, ako penetrácia 

savých materiálov  (drevotriesky, eternitu, betónu a omietok pred náterom) ako penetrácia pod podlahárske akrylové 

lepidlá. Ako mnohostranné pojivo v stavebníctve, najmä ako prísada do betónu a polymér cementových mált.  

Pantherfob penetrák SAD-2802 je určený pre : 

 -penetráciu podkladu nariedením 1:12 dielom vody, takto ošetrený povrch schne podľa teploty a vlhkosti vzduchu 8 až 12 

hodín. 

 -uzatvárací náter betónu, k 1 dielu disperzie pridáme 10 dielov vody a 5 dielov cementu, aplikujeme na vopred 

napenetrovaný podklad. 

 -betón a cementová malta. Na 100kg cementu pridáme 4 -10 l disperzie. Potom pridáme vodu, dávku disperzie volíme 

podľa náročnosti použitia. 

 -lepiaca malta na obklady a dlažby, 2 diely piesku a 1 diel cementu zmiešame s potrebným množstvom disperzie 

zriedenej vodou 1 : 2. 

Technické údaje : 

Vzhľad                   stredne viskózna kvapalina 

Farba                     biela 

Základ                   styrénakrylátový kopolymér 

Hustota                  1,03 g/cm
3 

Teplotná odolnosť - 40°C až + 80°C 

Aplikačná teplota   + 5°C až + 30°C 

Balenie v nevratných plastových obaloch o obsahu 1, 3, 5, 10 litrov 
 

Skladovanie : 
Pantherfob penetrák SAD-2802 je disperzia obsahujúca vodu a nesmie zmrznúť, teplota pri skladovaní by nemala 

klesnúť pod +4 °C. Skladovateľnosť je minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Záruka platí iba za predpokladu 

dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie. 

 

Bezpečnostné opatrenia : 
Pri práci s Pantherfob penetrák SAD-2802 sa nevyžadujú zvláštne opatrenia je nehorľavá bezrozpúšťadlová disperzia. 

Je zdravotne a ekologicky nezávadná . Ľahko odstrániteľná mydlom a vlažnou vodou. Nevykazujú žiadne riziká z 

hľadiska zdravia a používania. Aj napriek tomu, v súlade so všeobecnými opatreniami pre manipuláciu s chemickými 

látkami, používajte ochranný odev, rukavice, okuliare a. Vyvarujete sa styku látky s pokožkou alebo očami. Viac viď. KBU 

(karta bezpečnostných údajov).  

 

Upozornenie : 

Uvedené informácie vychádzajú z našich najnovších poznatkov a sú podložené spoľahlivými testami a praktickými 

skúsenosťami. Popísané vlastnosti sú predkladané ako vodítko a nemôžu preto predstavovať úplný zoznam možností 

použitia a spôsobov aplikácií. Vzhľadom na rôznorodosť materiálov, podkladov  a ich možných  kombinácií je treba pred 

každou aplikáciou výrobok dôkladne otestovať, aby bolo isté, že ma požadované vlastnosti.  

 


