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+5°C

Oblasť použitia
Vysoko kvalitný fasádny náter (kombinácia akrylátu a 
silikónovej živice) pre veľmi dobrú ochranu pred dažďom, s 
vynikajúcou priepustnosťou pre vodnú paru a ochranou 
proti rastu rias a plesní. 

Tónovanie
S max. 3 % tónovacie farbou farby (otestujte kompatibilitu) 
tónovaním. Pred spracovaním skontrolujte presnosť 
farebného odtieňa na malej ploche. Nároky na reklamácie, 
ktoré vzniknú po spracovaní celých plôch, nemožno uznať. 
Na susediacich povrchoch používajte iba odtiene jednej 
výrobnej šarže. 

Spôsob aplikácie
Pri aplikácii náterom, valčekom, alebo nástrekom 
používajte osobné ochranné pomôcky. 
 
Aplikácia valčekom: 
Použite vhodný fasádny valček. 
 
Nástrek Airless: 
Uhol nástreku: 50 °; Tryska: 0,018-0,026“; Tlak: 120-180 bar 
Pri aplikácii nástrekom môžu byť používané zariadenie a 
komponenty od rôznych dodávateľov. Je nutné dodržiavať 
pokyny pre aplikáciu od príslušného dodávateľa zariadenia 
a komponentov.

Náterový systém
Pripravte správne podklad. K vysokej ochrane proti 
organickému napadnutiu sú potrebné dva nátery. 
 
Medzináter: 
Na konstrastní plochách jeden medzináter, podľa druhu 
podkladu a spôsobu spracovania s riedením max. 10% 
vodou. 
 
Vrchný náter: 
Neriedený, alebo zrieďte s max. 5% vody.

Inštrukcie pre spracovanie
zz Starostlivo zakryte okolie povrchov, ktoré natierajú, 

najmä sklo, keramiku, lakované povrchy, klinkre, 
prírodné kamene, kov a neošetrené alebo natreté 
drevo.
zz Pred použitím dobre premiešajte. Pre nastavenie 

vhodné konzistencie možné materiál zriediť.
zz Kvapky farby okamžite umyte čistou vodou.
zz Pokiaľ je materiál príliš zriedený, môžu byť zhoršené 

jeho vlastnosti (napr. krycia schopnosť, farebný odtieň, 
odolnosť).
zz Ak je povrch napadnutý riasami, hubami, alebo 

plesňami, musia byť povrchy najprv očistené, najlepšie 
odbornou firmou, v súlade s predpismi pre čistenie.
zz Medzi nátermi dodržujte dostatočnú dobu schnutia.
zz Pri aplikácii náterových hmôt zaistite, aby bol materiál 

nanesený rovnomerne a rozotrený tak, aby bolo 
dosiahnuté hrúbky vrstvy pre požadovaný izolačný / 
ochranný účinok.

Spotreba
Cca 160 ml/m² pri náteru na hladkom, ľahko savom 
podklade. Na drsnom povrchu primerane viac. Presnú 
spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy. 
Spotreba sa môže líšiť v závislosti od drsnosti podkladu a 
spôsobu aplikácie. 

Pracovná teplota
Najmenší teplota + 5 °C natieraného povrchu i okolitého 
prostredia po celú dobu aplikácie aj schnutia.

Doba schnutia
Pri +20 ° C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti: 
Pretierateľný po cca 4 – 6 hod 
Odolný dažďu po cca 24 hod 
Plne zaschnutý po cca 3 dňoch 
Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa 
tieto časy menia.
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Podklad Stav podkladu / príprava Základný náter
Vápennocementové a 
cementové omietky P II a III  
 Pevnosť v tlaku CS II, SK III, 
SK IV podľa DIN EN 998-1 
najmenej 1,5 N / mm²

Pevný, nosný, ľahko savý. Bez nutnosti základného náteru

Zhruba pórovitý, brúsny, silný alebo inak savý. PROFIline Tiefgrund LF

Nové omietky musia byť úplne preschnuté. Vhodný uzatvárací základný náter

Beton Hladký, slabo savý. Odstráňte zvyšky oddebňovacích prípravkov 
a voľné častice prachu a piesku.

Bez nutnosti základného náteru

Zhruba pórovitý, brúsny, silný alebo inak savý. PROFIline Tiefgrund LF

Držiace staré nátery Špinavé a kriedujúce staré nátery očistite, silne kriedujúce nátery 
mechanicky odstráňte.

PROFIline Tiefgrund LF

Rôzne savé a opravovanej plochy. PROFIline Tiefgrund LF

Oblasti s plesňami a hubami Veľké napadnutie dôkladne odstráňte, povrch nechajte dokonale 
uschnúť. Natrite sanačným prípravkom * a nechajte zaschnúť 
podľa pokynov výrobcu. Dodržujte platné predpisy. Poznámka: 
sanáciu odporúčame vykonať špecializovanou firmou. *) 
Používajte biocídy opatrne. Pred použitím si prečítajte informácie 
k produktu.

Vhodné riešenie proti plesniam

+5°C


