
 
 
 

Technický list 06.96 Hloubková penetrace 

 

Výrobek  Jednosložková nízkoviskózní penetrace s hloubkovým účinkem na  savé 
podklady, na bázi styrenakrylátového kopolymeru. 
 

Vlastnosti  þ Ve vodě nerozpustná (po vytvrzení); 
þ Odolná alkalické hydrolýze (po vytvrzení); 
þ Zpevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickou odolnost; 
þ Zvyšuje odpudivost vody, přilnavost podkladu před lepením obkladů a  
    dlažeb; 
þ Potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu – tzv. vytváření bariérového  
    efektu; 
þ Nízké MFT - vytvoří souvislý film i při teplotě 1°C, 
þ Bez obsahu alkylfenoletoxylátů; 
 

Použití  - Penetrační a kotvící nátěry savých podkladů před následnými  
  technologiemi;  
- Penetrační nátěry betonových podlah, cihelného zdiva, omítek,  
  sádrokartonů apod.; 
- Sjednocení nasákavosti podkladu před lepením obkladů a dlažeb; 
- Penetrace betonových podlah před aplikací samonivelačních a  
  vyrovnávacích stěrek; 
 

Balení  Láhev 1 litr, kanastr 5 litrů 
Barva  Transparentní 

   
Technické údaje      

Základ  - emulze styrenakrylátového kopolymeru 
Konzistence  - nízkoviskózní kapalina 

Hustota  g/ml 1,01   
Viskozita  mPa.s 70 (dle ČSN 67 3016) 

Obsah polymeru  % 10 (1 hodina při 105°C) 
pH  - 6,5 – 7,5  

Ředění  s vodou 1:1 (podklady se zvýšenou savostí) 
  s vodou 1:0 (podklady s nižší savostí) 

Tepelná odolnost  °C +5 (při přepravě nesmí zmrznout) 
Tepelný rozsah použití  °C +5 / +40  
Hloubková působnost  mm 20 (při plném nasycení) 

Doba schnutí penetračního 
nátěru 

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

Spotřeba  l/m2 0,06 – 0,22 (v závislosti na nerovnosti a savosti 
podkladu při ředění 1:0) 

Vydatnost  m2/l 4,5 - 16 (v závislosti na nerovnosti a savosti 
podkladu při ředění 1:0) 

     
Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +25°C) 

     
Omezení  Není vhodná pod silikonové nátěry a silikonové fasádní nátěry a omítky. 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
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Pokyny  Hloubkovou penetraci lze použít na libovolný savý podklad. Nátěr možno ředit 
vodou max. v poměru 1:1 na podklady se zvýšenou savostí. Nanášet štětcem, 
válečkem nebo stříkáním. Vytvrzení probíhá odpařením vody v závislosti na 
teplotě vzduchu a podkladu. Po zaschnutí nanášíme lepidla a vyrovnávací 
stěrky. 

Upozornění  Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady! Oddálení aplikace dalších 
vrstev  nemá vliv na kvalitu následné přídržnosti. Dobu schnutí možno zkrátit 
zvýšenou teplotou a intenzivnější cirkulací vzduchu. Proti Stavební příměsi 
S2802A má až o 25% vyšší penetrační účinnost, s velmi hlubokým průnikem 
do podkladu. Při plném nasycení zpevňuje podklad, zvyšuje adhezi a 
odpuzuje vodu. 
Při použití na vlhké podklady se snižuje penetrační schopnost nátěru! 
 

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

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.96». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 20.09.2007 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. 

 


