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Quick Guide

Stav: 29.01.2020
POZNÁMKA! Tieto stručné informácie nenahrádzajú technických údajov a slúži len pre informáciu.

+5°C

Oblasť použitia
Adhézne prostriedok a základný náter na vonkajšie a 
vnútorné povrchy stien pre následné omietky na 
minerálne a disperzné báze, obzvlášť vhodné pod 
PROFIline Buntersteinputz. Vhodný na minerálne a staré 
disperzné substráty. 

Tónovanie
Tónovanie pomocou tónovacích farieb a pastelové odtiene 
pomocou Mix systému. Nasleduje natiahnutie omietky 
napr. Profiline Buntsteinputz (kamienkové omietky). 
Omietková penetrácie by mala byť sfarbená v podobnom 
tóne, ako vrchná omietka. Pred spracovaním skontrolujte 
presnosť farebného odtieňa na malej ploche. Nároky na 
reklamácie, ktoré vzniknú po spracovaní celých plôch, 
nemožno uznať. 

Spôsob aplikácie
Spracovanie štetcom, valčekom, alebo nástrekom (Airless 
zariadenia sa neodporúča). 
 
Aplikácia nástrekom: 
Upravte materiál na konzistenciu vhodnú k nástreku. 
Dodržujte informácie od výrobcu zariadenia. 
Spracovanie štetcom, valčekom, alebo nástrekom.

Náterový systém
Pripravte správne podklad. 1 náter. Materiál možno zriediť 
max.5% vody v závislosti od nasiakavosti podkladu a 
spôsobu aplikácie.

Inštrukcie pre spracovanie
zz Doba schnutia pre nanesenie omietky alebo aj po 

očistení plôch, fluátovanie a umývanie musia byť vždy 
dodržaná podľa predpisov. Trhliny v podklade musí byť 
vždy odborne opravené. U soklových plôch, ktoré sú 
zapustené do zeme, je vyžadované vodeodolné 
minerálne zatmelenie, alebo minerálna vodeodolná 
omietka.
zz Pri penetrovanie sa pri schnutí nesmie tvoriť žiadne 

hladké, lesklé plochy, pretože môžu narušovať 
priľnavosť ďalších náterov.
zz Pred použitím dobre premiešajte.
zz Množstvo vody pridanej do farby závisí od nasiakavosti 

povrchu.
zz Pokiaľ je materiál príliš zriedený, môže dôjsť k zhoršeniu 

jeho vlastností.
zz Medzi nátermi dodržujte dostatočnú dobu schnutia.

Spotreba
Cca 200-350 g/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. 

Riedenie
Max. s 10% vody. 

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: 
Možnosť ďalších prác po cca 12 hod 
Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa 
tieto časy menia.


