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ATLAS  

UNI-GRUNT ULTRA 
hloubkový penetrační preparát 

▪ barva umožňuje plnou kontrolu nad 

pracovním procesem 

▪ výrazně zvýšuje přilnavost  

▪ omezuje nasákavost podkladu 

 

                       
                              ULTRA VYDATNOST       ZPEVŇUJE        RYCHLESCHNOUCÍ    PRACOVNÍ  
                                       DO 180 m2              PODKLAD                                             KONTROLA 

 
 

3 x více bezpečnosti 
 
Správná příprava podkladu je základem úspěšného 
provedení stavebního projektu. Použití ATLAS UNI-GRUNT 
ULTRA - penetračního preparátu s velmi vysokým 
obsahem polymerové disperze, zaručuje realizátorovi 
bezpečnost a jistotu, že další práce budou provádět na 
podkladě: 
- s optimálně sníženou nasákavostí, 
- savostí stejnou na celém povrchu, 
- podklad zajistí nejlepší přilnavost k dalším vrstvám. 

 

VLASTNOSTI 
 
Napenetrované podklady mají vyrovnanou savost a sníženou 
povrchovou nasákavost, což zajišťuje přilnavost dalších 
aplikovaných vrstev. 
 
Preparát proniká do podkladu a váže zrna drtě, díky čemuž 
zpevňuje penetrované vrstvu. 
 
Ultra vydatnost - jedno balení 4 kg ATLAS UNI-GRUNT ULTRA 
stačí na penetraci: 
- 53 m² podkladu pod samonivelační hmoty, 
- 140 m² omítek pod stěrkování, lepení keramických obkladů 
a dlažeb, 
- 180 m² podkladu připraveného pod malířský nátěr. 
 
Speciálně vybraný pigment barví podklad, umožňuje 
kontrolovat pracovní postup na ještě mokrém povrchu, i když 
penetrační prostředek uschne - barva nesnižuje kryvost 
malířských nátěrů.

 

URČENÍ 
 
ATLAS UNI-GRUNT ULTRA je penetračním preparátem 
určeným pro různé druhy podkladů (stěn, podlahy, stropy), v 
interiérech a exteriérech budov. 
 
Slouží k penetraci povrchů před zhotovením podlah, lepením 
podlahových desek, omítáním, stěrkováním, lepením 
keramických obkladů a dlažeb, tapetováním a malováním. 
 
V závislosti na druhu vykonávané činnosti a místa použití 
penetrační preparát je třeba ředit podle pokynů (Příprava 
emulze). 

 

Druhy podkladů - standardní 

cementové potěry a podklady + 

anhydritové podklady + 

cementové a vápennocementové 
omítky a stěrky 

+ 

sádrové omítky a stěrky  + 

polymerové stěrky + 

sádrokartónové desky + 

zdivo z porobetonu + 

zdivo z cihlel nebo silikátových bloků + 

zdivo z cihlel nebo keramických tvárnic + 

zdivo ze sádrových bloků + 
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Druhy podkladů - problematické * 

cementové potěry a podklady s 
podlahovým vytápěním 

+ 

anhydritové podklady s podlahovým 
vytápěním 

+ 

beton + 

malířské nátěry - interiérové 
akrylátové barvy 

+ 

rekonstruované podklady s vrstvami 
stěrek a barev 

+ 

stávající keramické a kameninové 
obklady a dlažby 

používat  
ATLAS ULTRAGRUNT 

teracco používat  
ATLAS ULTRAGRUNT 

OSB desky používat   
ATLAS ULTRAGRUNT 

stabilní linoleum, PVC používat  
ATLAS ULTRAGRUNT 

laky na beton používat  
ATLAS ULTRAGRUNT 

olejové malířské nátěry používat  
ATLAS ULTRAGRUNT 

*týka sa všech druhů finálních vrstev v uvedené tabulce, 
kromě malířských nátěrů (s ohledem na drsný povrch 
způsobený použitím ATLAS ULTRAGRUNT). 
 

Druh finální vrstvy - je třeba se seznámit s pokyny 
výrobce materiálů použitých k provedení finální vrstvy, 

které se týkají penetrovaný podkladů 
obklady a dlažby lepené cementovým 
nebo sádrovým lepidlem + 

minerální (sliz) a polymerové 
hydroizolace 

+ 

cementové podlahy a podlahové 
podklady, anhydritové podklady 

+ 

cementové, vápenocementové, 
sádrové omítky + 

sádrové, cementové, polymerové 
stěrky 

+ 

malířské nátěry - interiérové 
akrylátové a latexové barvy 

+ 

tapety 
+ 

 

Rozsah použití 

pro interiery budov + 

pro exteriéry budov + 

na vodorovné plochy + 

na svislé plochy + 

 

 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Hmotnost emulze cca. 1,0 g/cm³ 

Teplota podkladu a okolí v 
průběhu penetrace 

od +5 °C do +30 °C 

Začátek dalších prací po 
penetraci (v závislosti od 
podkladu) 

– po 15 minútach - omietky, 
silikátové tvárnice, 
plynobetónové bloky 
- po 2 hodinách – 

samonivelačné hmoty 

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 
Penetračný preparát není je klasifikovaný jako stavebný 
výrobek. 
 

PENETRACE 
 

Příprava podkladu 
Podklad musí být suchý, zbavený prachu, špíny, olejů, tuků a 
vosku. Všechny uvolněné vrstvy je třeba odstranit před 
nanesením penetračního preparátu. V případě sádrových 
omítek je třeba odstranit "mlíčko", které vzniklo v průběhu 
zatírání omítky. 
 
Příprava emulze 
ATLAS UNI-GRUNT ULTRA se vyrábí jako ultra vydatná 
emulze, která je hotová k použití po naředění s vodou v 
poměrech: 
- 1: 3 pod podlahové podklady 
- 1: 6 pod omítky a stěrky 
- 1: 8 pod barvy. 
Výrobek se nesmí spojovat s jinými materiály ani zahušťovat. 
  
Penetrace 
Preparát naneseme na podklad válečkem, štětcem nebo 
stříkací pistolí v tenké a rovnoměrné vrstvě. Slabé a velmi savé 
podklady musíme penetrovat dvakrát v technologii mokré na 
mokré. V případě penetrování podkladů pod podlahy, 
musíme nalít připravenou emulzi na podklad a rozetřít 
rovnoměrně tak, aby se nevytvořily kaluže. V případě, že po 
uschnutí preparátu je povrch ještě savý, penetraci musíme 
opakovat. 
 
Používání povrchu 
Malování, tapetování, lepení obkladů a dlažeb apod., 
Začneme po uschnutí emulze. Po uschnutí preparát vytváří 
matný povrch. Doba vysychání je závislá na teplotě a vlhkosti 
vzduchu: 
- 15 minut - omítky, silikátové tvárnice, plynobetonové bloky 
- 2 hodiny - podlahové podklady a podlahy
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SPOTŘEBA 
 
Průměrná spotřeba preparátu ATLAS UNI-GRUNT ULTRA je: 
0,022 – 0,075  kg/m². V praxi je spotřeba závislá na stupni 
savosti podkładu (detailní údaje v tabulce na konci 
technického listu). 

 

BALENÍ 
 
Plastové nádoby: 4 kg 
 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Obsahuje 2-metyloizotiazol-3 (2H) -on. Může vyvolat 
alergickou kožní reakci. Uchovávat mimo dosah dětí. 
Používat ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí, 
ochranu obličeje. Při styku s kůží nebo vlasy, ihned svléknout 
celý znečištěný oděv. Opláchnout kůži proudem vody (např. 
sprchou). V případě podráždění kůže nebo při vyrážce 
kontaktovat lékaře (vyhledat lékařskou pomoc). Obsahuje 
biocidní produkty: 
- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo) imidazol [4,5-
d] imidazol-2,5 (1H, 3H) -dion CAS: 5395-50-6 
- 2-metyloizotiazol-3 (2H) -on CAS 2682-20-4 
- 1,2-benzoizotiazol - 3 (2H) -on CAS: 2634-33-5 
Postupovat v souladu s Kartou bezpečnostních údajů. 
 
ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - Kat. A/h/FW - maximální obsah 
LZO (VOC) ve výrobku nižší jak 1,9 g/l, přípustný obsah LZO 
(VOC) 30 g/l. 
 
Výrobek má Hygienický atest PZH. 
 

DŮLEŽITÉ DODATEČNÍ INFORMACE 
 
Přepravovat a skladovat ve správně označené a hermeticky 
uzavřené původní nádobě. Skladovat v chladné, suché, dobře 
větrané místnosti. Vyhýbat se přímému působení slunečních 
paprsků, tepelných zdrojů, horkých povrchů a otevřeného 
ohně. Teplota skladování: od + 5 ° C do + 30 ° C, Chránit před 
mrazem. Výrobek promíchat před použitím. Při dodržení výše 
uvedených podmínek nejsou znalost žádné nepříznivé 
interakce. Doba použitelnosti emulze je 18 měsíců od data 
výroby uvedeného na obalu. 
 

 

 
Před penetrací je třeba důkladně zajistit všechny prvky, které 
se nacházejí v blízkosti, např. okenní tabule, okenní rámy, 
zárubně, odtokové potrubí, svody a pod. Nářadí čistíme čistou 
vodou ihned po použití. 
 
Případně znečištění po emulzi lze odstranit preparátem 
ATLAS PRO ODSTRANĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ PO BARVÁCH, 
PENETRACÍCH A OMÍTKÁCH. 
 
Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními 
pokyny pro použití výrobku. Práce s výrobkem je nutné 
provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a stavební 
zručností. Vydáním tohoto technického listu, všechny 
předchozí verze jsou neplatné. Aktuální technická 
dokumentace výrobku je dostupná na www.atlas.com.pl. 
 
Obsah technického listu spolu s použitým v něm označením a 
obchodními názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. 
Jejich neoprávněné použití je trestné. 
 
Datum aktualizace: 2021-02-26 

 
Detailní údaje týkající sa ředění a vydatnosti 

Druh ďalší vrstvy 
Poměry roztoku 
emulze : voda 

Spotřeba 
roztoku 

Spotřeba ATLAS 
UNI-GRUNT ULTRA 

Vydatnost  
balení  
4 kg 

samonivelační hmoty 1 : 3 cca. 0,3 kg/m² cca  0,075 kg/m² 53 m² 

omítky, stěrky, lepidla na 
obklady a dlažby, lepidla 
na zateplovací systémy 

1 : 6 cca  0,2 kg/m² cca  0,028 kg/m² 140 m² 

barvy 1 : 8 cca  0,2 kg/m² cca  0,022 kg/m² 180 m² 

 
 


