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weber.podklad haft penetrační nátěr s obsahem křemičitého písku

Nejdůležitější vlastnosti  Vysoká přilnavost na hladkých nesavých podkladech • Zvyšuje přídržnost povrchových úprav 
• K přímému použití především na nesavé podklady • Připravený k přímému použití • Vysoká 
přilnavost na hladkých nesajících podkladech • Rychlé tuhnutí • Vhodný pro použití ve vnitřních 
i vnějších prostorách.

Defi nice výrobku Disperzní penetrační nátěr.

Barva Oranžová.

Všeobecné požadavky pro podklad  Podklad musí být suchý, soudržný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako 
je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování  Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i kon-
strukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. 
Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších 
teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Upozornění   Časové údaje o zrání penetrační hmoty jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65% relativní 
vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotácha vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně 
prodlužovat.

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

Popis zpracování  Před použitím promíchat a pomocí válečků nebo štětců nanášejte rovnoměrně ve slabé vrstvě, 
zabraňte tvorbě loužiček. Po zaschnutí (zkouška škrábáním) lze podle místních podmínek provádět 
další vrstvu (za cca 2 – 4 hodiny). Nepoužívat v trvale mokrém prostředí.

Použití K úpravě podkladu před prováděním povrchových úprav.

Nářadí Míchadlo, hrubý molitanový váleček, štětec.

Čištění Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí. Zaschlou vrstvu nelze odstranit vodou.

Spotřeba Cca 0,2 kg/m2

Balení V 1 a 5 kg PE obalech.

Skladování  12 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 bezpečnostním listu výrobku. 

 Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

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

Technická data  Barva ......................................................................................................................................................................... oranžová
Použití pro interiér ......................................................................................................................................................ANO
Použití pro exteriér ....................................................................................................................................................ANO
Ředění ..............................................................................................................................maximálně do 5 % vodou
Doba zasychání ....................................................................................................................................... 2 – 4 hodiny
Doba zpracovatelnosti při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu ...... není omezena




