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Hornbach Akrylátová hľbková penetrácia





Pre pieskovité, porézne a savé podklady
Bezfarebný, s hlbokým účinkom
Interiér a exterior
Spevňujúci alebo stabilizujúci

Vlastnosti
Na spevnenie nasiakavých podkladov v interiéri i exteriéri. Intenzívny hĺbkový účinok, dobré spevnenie,
reguluje nerovnomernú nasiakavosť. Ideálna na pieskovité, pórovité, staré, zľahka sa drobiace podklady.
Priedušná, neutrálna z hľadiska zápachu, ľahko spracovateľná. Je najprv oranžový a potom priehľadný –
vďaka tomu máte prehľad o natrených plochách.

Účel použitia
Na omietky, sadru, nasiakavé sadrokartóny, betón, tehlové murivo, staré nátery disperznými farbami a pod.

Farebný odtieň
Bezfarebný

Stupeň lesku
Matná

Obsiahnuté látky
Akrylátová disperziavoda, aditíva, konzervačné látky (benz-, metylizotiazolinon).
Obsah VOC tohto výrobku je max. 1 g/l. Hraničná hodnota v EÚ je 30 g/l (kategória A/h od roku 2010).

GIS-kód
M-GF01

Odolnost voči světlu
-

Odolnost voči poveternostným vplyvom
Dobrá

Riediaci prostriedok
Pripravená na použitie. Neriediť.

Výdatnosť
1 l stačí pribl. na 6 m² pri nátere v jednej vrstve, v závislosti od podkladu.

Doba schnutia
Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 3 - 4 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu
môže schnutie spomaliť.

Náradie
Kefou, valčekom, rozprašovačom.

Čistenie náradia
Ihneď po použití ich umyte vodou.
Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade
nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas
aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej
karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.
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Podklad
Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja, tuku a dostatočne únosný. Drobiace sa povrchy bezo zvyšku
zmyte.

Metóda natierania
Pred použitím dôkladne pretrepať. Nové omietky nechajte schnúť najmenej 4 týždne. Nanášať neriedenú, v
dostatočnom množstve a rovnomerne. Silno nasiakavé podklady natrieť 2-krát základným náterom navlhko.

Dôležité upozornenia
S farbou nepracujte pri teplote pod 8 °C (platí pre vzduch aj podklad)!
S3 Nádoby po použití dobre uzavrite a uchovávajte na chladnom mieste chránenom pred mrazom. Otvorené
balenie čo najskôr spotrebujte.

Bezpečnostné rady
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku
pomoc.
S23 Pri rozstrekovaní farbu nevdychujte.
S46 V prípade požitia farby, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste!
S20/21 Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.
S29 Zabráňte prístupu farby do povrchovej vody a kanalizácie!

Odstranění
Na recykláciu možno odovzdať iba úplne vyprázdnené obaly. Tekuté zvyšky materiálu odovzdajte do zberní
starých náterových hmôt.
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