
 
 
 

Technický list 06.69 Fungicidní penetrace 

 

Výrobek  Jednosložková  akrylátová penetrace s obsahem protiplísňových fungicidních 
látek zabraňující vzniku plísní savých podkladů. 

Vlastnosti  þ Zabraňuje vzniku plísní na savých podkladech; 
þ Sjednocuje nasákavost podkladu; 
þ Zpevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickou odolnost; 
þ Zvyšuje přilnavost následných vrstev; 
þ Bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel; 

Použití  - Penetrační a kotvící fungicidní nátěry savých podkladů,  
- Penetrační nátěry sádrokartonových, cementotřískových nebo  
  vláknocementových desek,  pod fasádní nátěrové hmoty;  
- Penetrace zdiva před tmelením prasklin, trhlin a následných interiérových  
  nátěrů; 

Balení  Láhev 1 litr, kanastr 5 litrů 
Barva  Mléčně bílá 

Technické údaje      
Základ  - emulze kopolymeru 

Konzistence  - nízkoviskózní kapalina 
Hustota  g/ml 1,01   

Viskozita  mPa.s 70 (dle ČSN 67 3016) 
Obsah fungicidů  ppm 15  
Obsah polymeru  % 10 (1 hodina při 105°C) 

pH  - 6,5 – 7,5  
Ředění  s vodou 1:1 (podklady bez příznaku plísní) 

  s vodou 1:0 (podklady napadené plísní) 
Tepelná odolnost  °C +5 (při přepravě nesmí zmrznout) 

Tepelný rozsah použití  °C +5 / +40  
Hloubková působnost  mm 8 - 16 (dle savosti podkladu na ploše 5-8m2 z 1 kg) 

Doba schnutí penetračního 
nátěru 

 hod 2 - 4 (při 20°C / 65% rel. vlhkosti vzduchu 

Spotřeba  l/m2 1,0 (podklad - beton) 
Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +25°C) 

Omezení  Není vhodná pod silikonové nátěry. 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
Pokyny  Nátěr možno ředit vodou max. v poměru 1:1 na podklady bez přítomnosti plísní, 

naředěním mírně zvýšíme penetrační účinky. Vytvrzení probíhá odpařením vody 
v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu. Po zaschnutí nanášíme nátěr přímo na 
zaschlý povrch. Napadené plochy ošetřete Likvidátorem plísní Den Braven, 
následně naneseme neředěnou Fungicidní penetraci, po jejím zaschnutí možno 
nanášet následnou vrstvu (napřímo Nátěr). 

Upozornění  Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady! Oddálení aplikace dalších vrstev 
nemá vliv na kvalitu následné přídržnosti (tmelení, nátěr). Dobu schnutí možno 
zkrátit zvýšenou teplotou a intenzivnější cirkulací vzduchu. Zvýšení účinku 
zamezení tvorby plísní docílíme použitím Fungicidní penetrace v protiplísňovém 
systému, tj. Likvidátor plísní Den Braven – Fungicidní penetrace. 

Čištění  Materiál: ihned vodou  
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.99». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 27.03.2006 Vyhotoveno dne: 05.01.2005 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší 
zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a 
zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití 
vlastními zkouškami. 

 


