
podkladní nátěr
Podkladní nátěr se nepoužívá.

ředění
Hloubkový zpevňovač omítek se neředí.

nářadí
Fasádní váleček, malířská štětka.

čištění
Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit
vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety
a ostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před
ušpiněním.

Nejdůležitější vlastnosti

• zpevňuje hloubkově staré omítky
• odstraní křídování povrchu
• snižuje nasákavost 
• neutralizuje podklad pod nátěry

a omítky 

hloubkový zpevňovač omítek
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definice výrobku
Výrobek je roztokem syntetické pryskyřice v organických rozpouštědlech.

použití
K  úpravě vápenocementových, cementových a minerálních omítek, pod
konečné povrchové úpravy. Proniká hlouběji do podkladních omítek, po
vyschnutí je zpevňuje a zároveň snižuje jejich savost. Má podobné účinky
jako podkladní nátěr, ovšem proniká hlouběji do podkladu.

složení
Důležitou složkou výrobku je syntetická pryskyřice.

podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5 °C až +25 °C. Při pro-
vádění a vysychání je nutné se vyvarovat  přímému slunečnímu záření,
větru a dešti.

všeobecné požadavky pro podklad 
Všechny podklady musí být vyzrálé, suché, bez trhlin a prachu. Na povrchu
pískující omítky nebo křídující nátěry je vhodné před další úpravou okartá-
čovat. 

aplikace
Zpevňovač se nanáší nezředěný pomocí malířské štětky. U silně savých nebo
silně pískujících podkladů je vhodné provést druhý nátěr jěště před zaschnu-
tím první vrstvy. Doba schnutí je cca 12 hodin. 

upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle
nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších
technických poznatcích.

barevné odstíny
Výrobek je bezbarvý, po aplikaci transparentní.

balení
V 5 lit. PE obalech, 64 ks - 320 litrů/ paleta.

skladování 
6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem. 

bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu
zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků
nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte,
nekuřte a používejte předepsané ochranné  pracovní pomůcky.

likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu
výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní 
prostředí!

  název                                                             spotřeba                                     číslo výrobku
  hloubkový zpevňovač omítek               cca 0,3 l/m2                                                 H707

QR-kód odkazuje na
produktovou stránku
výrobku na našem
webu

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.




