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POZNÁMKA! Tyto stručné informace nenahrazují technický list výrobku a slouží pouze pro informaci.

+5°C

Oblast použití
Adhezní prostředek a základní nátěr na vnější a vnitřní 
povrchy stěn pro následné omítky na minerální a disperzní 
bázi, zvláště vhodné pod PROFIline Buntersteinputz. 
Vhodný na minerální a staré disperzní podklady. 

Tónování
Tónování pomocí tónovacích barev a pastelové odstíny 
pomocí Mix systému. Následuje natažení omítky např. 
PROFIline Buntsteinputz (kamínkové omítky). Omítková 
penetrace by měla být zbarvena v podobném tónu, jako 
vrchní omítka. Před zpracováním zkontrolujte přesnost 
barevného odstínu na malé ploše. Nároky na reklamace, 
které vzniknou po zpracování celých ploch, nelze uznat. 

Způsob aplikace
Zpracování štětcem, válečkem nebo stříkáním (Airless se 
nedoporučuje). 
 
Aplikace nástřikem: 
Upravte materiál na konzistenci vhodnou k nástřiku. 
Dodržujte informace od výrobce zařízení. 
Zpracování štětcem, válečkem, nebo nástřikem.

Nátěrový systém
Připravte správně podklad. 1 nátěr. Materiál lze zředit 
max.5% vody v závislosti na savosti podkladu a způsobu 
aplikace.

Instrukce pro zpracování
zz Doba schnutí pro nanesení omítky případně i po 

očištění ploch, fluátování a mytí musí být vždy dodržena 
dle předpisů.  Trhliny v podkladu musí být vždy odborně 
opraveny. U soklových ploch,  které jsou zapuštěny do 
země,  je vyžadováno voděodolné minerální zatmelení, 
nebo minerální voděodolná omítka. 
zz Při penetrování se při schnutí nesmí tvořit žádné 

hladké, lesklé plochy, protože mohou narušovat 
přídržnost dalších nátěrů.
zz Před použitím dobře promíchejte.
zz Množství přidané vody závisí na savosti povrchu.
zz Pokud je materiál příliš zředěn, může dojít ke zhoršení 

jeho vlastností.
zz Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.

Spotřeba
Cca  200-350 g/m² při nátěru na hladkém, lehce savém 
podkladu. Na drsném povrchu přiměřeně více. Přesnou 
spotřebu doporučujeme ověřit aplikací zkušební plochy. 
Spotřeba se může lišit v závislosti na drsnosti podkladu a 
způsobu aplikace. 

Ředění
Max. s 10% vody. 

Pracovní teplota
Nejmenší teplota +5°C natíraného povrchu i okolního 
prostředí po celou dobu aplikace i zasychání.

Doba schnutí
Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: 
Možnost dalších prací po cca 12 hod. 
Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto 
časy mění.


