
Technický list 

   Stránka 1 z 2 

 

                         
                                   Akrylátový pe  

 

 

Použití:  
Akrylátová disperze (po naředění vod
jsou finálně upravovány akrylátovými
také ke zlepšení vlastností stavebních s
 
Schválení: 
Výrobek splňuje požadavky zákona č
prohlášení o shodě.  
 
Složení: Směs aditiv ve styren-akryláto
 
Parametry: měrná hmotnost  

 obsah netěkavých slo
 MFT   
 vzhled   

 
Aplikace : 
 
Pracujte při teplotách vzduchu, podk
ŘEDĚNÍ !!! 
 
---------------------------------------------------

ZPŮSOBY POUŽITÍ A POMĚR
 

1. Penetrace savých podkladů.
Podklad musí být soudržný, čistý, su
nesoudržné nátěry je nutné odstra
válečkem nebo stříkáním. 
 
Poměry ředění: 
Penetrace pod fasádní akrylátové barv
Penetrace pod interiérové akrylátové b
Penetrování extrémně savých podklad
– nutno penetrovat 2x 
 
Spotřeba při natírání  
0,1-0,2 l/m

2 
- podle savosti podkladu.

 

2. Příprava vylepšených betonů
 
Betony, malty a štuky vykazují při p
aplikačních vlastností. Disperze je při 
běžným způsobem a směs připravte na
Vápeno-disperzní malty mají zvýšeno
např. při podmazávání střešní krytiny. 
 
Poměry přídavku disperze:  
zlepšení vlastností betonů a cementov
příprava vápeno-disperzních malt  
příprava štuků    
 
 

� v barvách kvality � 

                              PENECO K  
látový penetrátor ( koncentrát)   

dění vodou) je určena jako první nátěr všech savých stavebn
látovými fasádními barvami, omítkovinami nebo  interiérový
vebních směsí pojených cementem nebo vápenným hydrátem

zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na vý

akrylátové disperzi 

  1030 kg/m
3
   

avých složek  min 44%  
  5 °C 
  mléčně bílý. 

u, podkladu i připravovaných směsí nad +5 °C. DBEJTE NA

----------------------------------------------------------------------------------

 POMĚRY ŘEDĚNÍ: 

dkladů. 
 čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky mus
 odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt

ové barvy    1 díl disperze  
ylátové barvy    1 díl disperze  
 podkladů pod cementové směsi 1 díl disperze   

dkladu. 

h betonů, malt, vápeno-disperzních malt a štuků.

ují při přidání disperze zvýšenou přilnavost k podkladu a 
ze je při přípravě betonů, malt a štuků pouze aditivum – při 
pravte na požadovanou konzistenci.  
zvýšenou přilnavost k podkladu a vyšší mrazuvzdornost. Ta

 krytiny.  

 
ementových malt  1 litr disperze  na 20–30 kg c

   1 litr disperze  na 15-25 kg v
   1 litr disperze na 30-35 kg v
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 stavebních materiálů, které 
teriérovými  barvami, slouží 
ydrátem.  

ů. Na výrobek bylo vydáno 

EJTE NA ZPŮSOB A POMĚR 

-------------------------------------- 

tky musí být vyzrálé. Staré 
ě zakrýt! Aplikace štětkou, 

 4 - 5   dílů vody 
 5 - 7   dílů vody 
 7 - 10 dílů vody      

štuků. 

kladu a dochází ke zlepšení 
při přípravě postupujte 

rnost. Tato malta je vhodná 

30 kg cementu  
25 kg vápenného hydrátu 
35 kg vápenného hydrátu 
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3. Příprava cemento-disperzníh
 
Cemento-disperzní nátěr má zvýšený 
nebo válečkem na předem penetrov
úprava. 
 
Poměry ředění:  
uzavírací nátěr betonu   
 
---------------------------------------------------
 
Údržba 
Pomůcky po skončení práce omýt vodo
 
Hygiena a bezpečnost práce 
Výrobek není klasifikován jako nebe
nekouřit. Před pracovní přestávkou a
mimo dosah dětí. Při požití okamžitě v
styku s očima. Používejte vhodný ochr
bezpečnostní list. 
 
První pomoc 
Při náhodném požití vypláchnout ústa 
pomoc. Při zasažení očí vymývat rozev
kůže sejmout kontaminovaný oděv a k
 
Požárně technická charakteristika 
Výrobek  není  hořlavá  kapalina  ve sm
 
Skladování 
Skladovat lze v původních neotevřenýc
+25°C . VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT
 
Přeprava 
Přepravovat pouze při teplotách od +5
 
Balení 
1, 5 a 10 l 

 
Datum revize: 4.11. 2014 
 

� v barvách kvality � 

                              PENECO K  
látový penetrátor ( koncentrát) 

isperzního uzavíracího nátěru na pohledový beton

zvýšený difúzní odpor proti průniku vodních par a CO2. Nátě
enetrovaný podklad. Pracovní postup viz. bod 1. Nátěr je 

 1-2 díly disperze na 3-5 dílů vody a 4 díly cemen

----------------------------------------------------------------------------------

mýt vodou. 

ko nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při
távkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním kr
amžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
dný ochranný oděv a ochranné rukavice. Pro uživatele je na

out ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyh
at rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pom

 oděv a kůži umýt vodou a mýdlem. 

 
na  ve smyslu ČSN 650201. 

tevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplo
ZNOUT. 

ch od +5°C do +35°C. 
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 beton 

. Nátěr se nanáší štětkou 
átěr je vhodný jako finální 

ly cementu  

-------------------------------------- 

tivy. Při práci nejíst, nepít, 
ačním krémem. Uchovávejte 
bal nebo označení. Zamezte 

ele je na vyžádání k dispozici 

cení, vyhledat lékařskou 
skou pomoc. Při zasažení 

 při teplotě od +5°C  do 


