
podkladní nátěr
Výrobek nelze použít jako penetrační nátěr.

ředění 
1,5 l ibofonu/30 kg omítky weber.pral. 
Smícháním s  čistou vodou – vytváří záměsovou vodu pro
následnou přípravu omítky weber.pral. Používá se zejména
v tzv. penetrační vrstvě. 
Dodatečné přidávání ibofonu do již namíchané směsi se
nepovoluje!

nářadí
Čistá nádoba na vodu 100–200 l, míchadlo.

čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné před zaschnutím očistit
vodou.

Nejdůležitější vlastnosti

• sjednocuje nasákavost podkladu
• zlepšuje aplikaci na málo savé pod-

klady
• umožňuje provedení břízolitu na staré

podklady
• vzájemně spojuje vrstvy břízolitu při 

nerespektování tech. pauzy

QR-kód odkazuje na
produktovou stránku
výrobku na našem
webu

ibofon
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emulze na zvýšení přídržnosti 

definice výrobku
Přídavný komponent do omítky weber.pral pro zvýšení přilnavosti k pod-
kladu a sjednocení savosti podkladu.

barevné odstíny
Mléčně bílá.

složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.
     
technická data
Difúzně otevřená syntetická disperze + aditiva.

podmínky pro zpracování
V době zpracování musí být externí teplota min. +5 °C.

aplikace
Používá se jako přísada do břízolitové omítky weber.pral pro zvýšení přilna-
vosti k podkladu. Umožňuje vyšší adhezi k nesavým podkladům, současně
při použití v  penetrační vrstvě sjednocuje savost podkladu. Používá se
zejména u nesavých nebo nestejnoměrně savých podkladů. Teplota v době 

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.

použití
Ibofon umožňuje provedení břízolitu na staré podklady a vzájemně
spojuje vrstvy břízolitu při nerespektování technické pauzy.

balení 
V 15 kg PE kanystrech.

skladování
12 měsíců od data výroby v originálních obalech a suchých, tempe-
rovaných skladech. Nesmí zmrznout!

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
  ibofon                                                  1,5 l/30 kg                                     D850 15a p l i k a c e

Používá se jako přísada do břízolitové omítky
weber.pral pro zvýšení přilnavosti k podkladu.
Umožňuje vyšší adhezi k nesavým podkladům,
současně při použití v penetrační vrstvě sjed-
nocuje savost podkladu. Používá se zejména u
nesavých nebo nestejnoměrně savých pod-
kladů. Teplota v době provádění omítky musí
být min. +5 °C. 

systémové výrobky
  název                                                                                                     číslo výrobku
  weber.pral                                    1,5 kg/m2/1 mm                   OMM+č.barvy

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




