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Technický prospekt 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

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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HORNBACH Akrylátová hľbková penetrácia 
 
 pre pieskovité, porézne a savé podklady 
 bezfarebný, s hlbokým účinkom 
 interiér a exterior 
 
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 
- 
 
Obsiahnuté látky 
Akrylátová disperzia,voda, aditíva. 
 
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. Presnú spotrebu zistíte pomocou 
skúšobného náteru na objekte. 
 
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 náradie opláchnite vodou a mydlom. 
 
Metóda natierania 
Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja, tuku a dostatočne únosný. Drobiace sa povrchy bezo zvyšku 
zmyte. Nové omietky nechajte schnúť najmenej 4 týždne.Pred použitim dokladne pretrepať.šať neriedenú, v 
dostatočnom množstve a rovnomerne. Silno nasiakavé podklady natrieť 2-krát. 
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Dôležité upozornenia 
S farbou nepracujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)!  
 
Bezpečnostné pokyny 
Doplňujúce informácie: 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/h od 
roku 2010). 
 
Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421248708111. Pri striekaní používajte kombinovaný 
filter A2 / P2. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Počas a po aplikácii sa postarajte 
o dobré vetranie priestorov. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po zasiahnutí očí: Niekoľko 
minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. 
Pokračujte vo vyplachovaní. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a 
mydla. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo 
dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Zneškodnite obsah/nádobu v 
zberni nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na 
recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. 
 
Skladovanie 
Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby 
po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo 
najskôr. 
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