
podkladní nátěr
Materiál je penetrací. 

ředění
Neředí se. 

nářadí
Používejte válečky šíře 20 cm s vlasem 18 mm a teleskopickou tyč
při nanášení a roztírání nátěru.

čištění
Nářadí, nádoby a nástroje je nutné ihned po použití očistit vodou.
Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní kon-
strukce na fasádě je nutné chránit před ušpiněním.
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Nejdůležitější vlastnosti

• stabilizuje podklad 
• izoluje ochranný lak nebo nátěr 

od původního nátěru nebo 
od podkladu s graffiti

• zamezuje vzniku tzv. „mokrého
vzhledu“ u více nasákavých podkladů

QR-kód odkazuje na
produktovou stránku
výrobku na našem
webu

  název                                                             spotřeba                                     číslo výrobku
  weber.antigraffiti podklad             100 až 150 g/m2                                             7804 

definice výrobku
Bezbarvá vodní disperze polyuretanu, která je určená zejména pro ošetření
povrchu před nanesením ochranných antigraffiti nátěrů.

použití
Používá se jako podkladní nátěr na více savé podklady (minerální, silikátové,
silikonsilikátové), a silikonové podklady. Mimo jiné zamezuje vzniku tzv.
mokrého vzhledu. Na ostatní málo savé nebo nesavé podklady se nepo-
užívá.

podmínky pro zpracování
Aplikujte při teplotách od +5 °C do +25 °C, je nutné se vyvarovat přímému
slunečnímu záření a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 8 hodin
od nanesení. Informujte se o počasí ještě před zahájením prací. 

všeobecné požadavky na podklad
Vhodnými podklady jsou především všechny více savé podklady. Kromě ten-
kovrstvých omítek také například vápenocementové a cementové omítky,
zdivo, beton, kámen, cementotřískové desky apod. Podklady musí být pevné,
suché, bez trhlin a dostatečně vyzrálé. Starší podklady doporučujeme očistit
s použitím weber.fasádního čisticího prostředku a následným opláchnutím
tlakovou vodou.

aplikace
Weber.antigraffiti podklad použijte neředěný, v konzistenci dodané výrob-
cem. Malířskou štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí naneste jednu vrstvu
nátěru (dvě vrstvy jsou nutné pouze v případě velmi hrubých a savých pod-
kladů).
Nanesení dalšího nátěru je možné po 24 hodinách.

balení
V 5 kg PE obalech.

skladování
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem. Skladovat
dle ustanovení ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny a navazujících norem. 

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 bezpečnostním listu
výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní 
prostředí!

důležité upozornění 
Protože aplikace nátěrů jsou velice početné a odlišné, ověření všech není
v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující 
charakter. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené
nevhodným použitím výrobku.

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 nej-
novějších technických poznatcích.

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

weber•antigraffiti podklad




