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

+5°C

Oblast použití
Na jemně porézní, savé a zpískovatělé podklady. Snadno 
zpracovatelný. Vhodný pro nátěry tvrdých polystyre-
nových desek. Vhodné pro omítky maltové skupiny P II a 
P III, sádrové omítky maltové skupiny P IV, betonové / 
vláknocementové desky, sádrové a sádrokartonové desky, 
vápenopískové cihly, cihly, beton a pórobeton, stejně jako 
mírně křídové, ale nosné staré nátěry. 

Tónování
Nemíchejte s jinými materiály - to platí také pro tónované 
barvy. 

Způsob aplikace
Zpracování štětcem, štětkou, válečkem, nebo aplikace 
stříkací zařízení.  
 
Nástřik Airless: 
Úhel nástřiku: 30°; Tryska: 0,009“-0,011“; Tlak: 120-180 bar 

Nátěrový systém
Připravte správně podklad. Materiál lze zředit max.10% 
vody v závislosti na savosti podkladu a způsobu aplikace. 
Na silně savých nebo lehce zpískovatělých podkladech 
použít materiál metodou mokrá do mokré až do nasycení. 
K získání rovnoměrně savých povrchů může být nutné 
opakování.

Instrukce pro zpracování
zz Před použitím dobře protřepejte.
zz Pro optimální přípravu podkladu doporučujeme použít 

štětku.
zz Množství přidané vody závisí na savosti povrchu.
zz Pokud je materiál příliš zředěn, může dojít ke zhoršení 

jeho vlastností.
zz Při penetrování se při schnutí nesmí tvořit žádné 

hladké, lesklé plochy, protože mohou narušovat 
přídržnost dalších nátěrů.
zz Zaschlé skvrny mohou být po opětovném přetření 

disperzní barvou viditelné.
zz Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.

Spotřeba
Cca  125 ml/m² při nátěru na hladkém, lehce savém 
podkladu. Na drsném povrchu přiměřeně více. Spotřeba 
se může lišit v závislosti na drsnosti podkladu a způsobu 
aplikace. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací 
zkušební plochy. 

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: 
Přetíratelný po cca 6 – 8 hod 
Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto 
časy mění.


