Technický list
DEKPRIMER PENETRÁCIA NANO HĹBKOVÁ
Popis produktu: Špeciálny penetračný náter s hĺbkovým účinkom, určený pre zvýšenie súdržnosti a
obmedzenie savosti všetkých druhov nasiakavých povrchov. Vysoká hĺbková penetračná schopnosť zvyšuje
priľnavosť následných vrstiev, zjednocuje savosť poréznych podkladov, znižuje spotrebu náterovej hmoty,
zlepšuje kryciu schopnosť aplikovaných farieb a obmedzuje prienik vody do podkladu.
Použitie: Penetračné nátery všetkých savých povrchov pred aplikáciou interiérových a fasádnych farieb, alebo
hydroizolačných, vyrovnávacích a samonivelačných stierkových hmôt. Úprava podkladu pred lepením obkladov
a dlažieb, zvýšenie priľnavosti opravných mált pri vyrovnávaní podkladu, zníženie prašnosti a nasiakavosti
betónových podláh.
Pracovný postup: Nanášajte na čistý a suchý podklad zbavený prachu a mastnoty štetcom, valčekom alebo
striekaním v dodávanej konzistencii. Pri penetrácii veľmi savých podkladov ako napr. pórobetón je možné riediť
1:1 s vodou a nanášať dve vrstvy. Pred nanášaním následných vrstiev nechajte zaschnúť 2 až 4 hod.
Čistenie: ihneť po aplikácií vodou, po zaschnutí je možné odstrániť len mechanicky.
Technické údaje:
Báza
Vzhľad
Obsah neprchavých zložiek
Výdatnosť
Aplikačná teplota

Akrylát
mliečne biela kvapalina
8% (±1%)
5-10m²/kg podľa povahy a savosti podkladu
+5°C až +35°C

Skladovateľnosť: 24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.
Chráňte pred mrazom!
Bezpečnosť: Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.
Vyschnutý zbytok výrobku a prázdny obal odložte na miesto určené na likvidáciu. Obsahuje BIT, CMIT, MIT.
Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku
pomoc. Kategória: A/h VR. Prahová hodnota VOC: 30 g/l Max. obsah VOC (pripravené na použitie) max. 0,8 g/l.
Balenie: plastové fľaše 1 kg, kanistre 5 kg, 10 kg, Farba: po zaschnutí transparentná

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich
možných kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost
za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet.

