
Technický list 1554 

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení 
představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití 
v konkrétních podmínkách. 
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Výrobek Difúzně otevřený základní nátěr, systémová složka tepelně izolačního systému Baumit open. 

Složení Draselné vodní sklo, minerální plniva, voda, přísady. 

Vlastnosti Zvyšuje přilnavost a sjednocuje nasákavost podkladu a umožňuje rovnoměrné vybarvení následně naná-
šené omítky Baumit openTop.  

Použití Základní nátěr pro následné nanesení Baumit openTop na lepicí stěrku Baumit opencontact nebo Bau-
mit open S sanační lepicí stěrku. 

Technické 
údaje 

Sušina: 
Hustota: 
Spotřeba materiálu: 
Barva: 
Zrnitost: 

cca 65 % 
cca 1,65 kg/dm3 
cca 0,2 - 0,25 kg/m2 

bílá 
0,5 mm 

Způsob  
dodávky 

25 kg kbelík, 16 kbelíků/pal. = 400 kg 
5 kg kbelík, 48 kbelíků = 240 kg 

Skladování V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců. 

Zajištění  
kvality 

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zku-
šebny 

Bezpečnostní 
značení 

Bezpečnostní list,viz www.baumit.cz 

Podklad Musí být suchý, čistý, nezmrzlý, zbavený prachu, výkvětů a uvolňujících se částic. 

Zpracování Na podklad nanášet stejnoměrně a celoplošně. Při dvojnásobném nanášení (např. rozdílná savost pod-
kladu) musí být mezi jednotlivými vrstvami přestávka 24 hod. 

Baumit openPrimer před použitím rozmíchat pomaluběžným míchadlem. 

V případě potřeby lze konzistenci upravit nepatrným množstvím čisté vody (cca 25 dl vody). 

Nanášet štětkou nebo válečkem, rovnoměrně a bez přerušení. 

Upozornění a 
všeobecné 
pokyny 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +8 °C. Při pří-
mém slunečním záření, dešti nebo silné větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Zvýše-
ná vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání Baumit openPrimer. 
Nepřimíchávat žádné jiné materiály. 
Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí 
dostatečným množstvím vody. 

Následné povrchové úpravy: 

Baumit openTop 
 

 


