
 

 

 

    
 

 

 

PENETRAČNÝ NÁTER, BEZFAREBNÁ EMULZIA 
◼ pre penetráciu savých a poréznych  minerálnych 

podkladov v interiéroch budov 
◼ hotový k použitiu 
◼ spevňuje a vyrovnáva savosť podkladu 
◼ obmedzuje spotrebu materiálu 
◼ pod sadrové, cementové, vápennocementové 

omietky, samonivelačné podklady, sadrokar-
tónové dosky 

◼ pod stierky a sadrové lepidlá a disperzné farby 
 

 

                  
    NANÁŠAJTE/ NANÁŠAJTE   APLIKÁCIA      SKLADOVACIE A    EKO 
        ŠTETCOM    VALČEKOM   NÁSTREKOM    DOPRAVNÉ          TECHNOLOGIE 
                                                                               PODMIENKY 

 

 
POUŽITIE 
• pre penetráciu savých a poréznych povrchov z pórobetónu, 

tehál, keramických a silikátových tvárnic, cementotrie-
skových dosiek, sadrových a sadrokartónových dosiek a 
sadrových, cementových a vápennocementových omietok 

• odporúča sa pre vhodnú prípravu podkladu pred nanášaním 
sadrových stierok a omietok, cementových omietok a vyrov-
návajúcich vrstiev a tiež pred použitím sadrových lepidiel a 
lepiacich mált. 

• pre použitie v interiéroch budov 

 
VLASTNOSTI 
• penetračný náter sa vyrába na báze vodnej dysperzie synte-

tických živíc, hotový k použitiu 

• vysoká schopnosť penetrácie podkladu, prípravok preniká do 
hĺbky i veľmi starých a suchých podkladov, spevňuje ich a vy-
rovnáva parametre celého povrchu 

• reguluje proces savosti podkladu, zlepšuje podmienky 
zavädnutia a tiež zvýšuje prídržnosť ďalších vrstiev 
nanášaných na napenetrované povrchy 

• vďaka použitiu prípravku nanášané vrstvy rovnomerne 
tuhnú a vysychajú, majú vhodné pevnostné parametre a nie 
sú náchylné na odparovanie 

• po uschnutí vytvára bezfarebnú vrstvu, odporúča sa pod 
veľmi tenké vrstvy stierky 

• paropriepustný  
 

 

 
PRÍPRAVA PODKLADU 
Podklad musí byť stabilný a zbavený nečistôt, ktoré môžu znížiť 
prídržnosť prípravku, predovšetkým prachu, špiny, olejov, tukov, 
zvyškov maliarských náterov a penetračných prostriedkov. Uvol-
nené časti podkladu je potrebné odstrániť,  
a drolivý podklad dodatočne očistiť drôtenou kefou. Podklad, na 
ktorý sa má nanášať PENETRAČNÝ NÁTER  EURO-GRUNT, musí 
byť primerane vyzretý, a jeho vlhkosť musí byť maximálne 3%. 
 

 
PRÍPRAVA PREPARÁTU 
PENETRAČNÝ NÁTER EURO-GRUNT je výrobkom hotovým k 
použitiu. Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi, riediť ani za-
hušťovať. 

 
APLIKÁCIA 
Neriedený prípravok sa nanáša na podklad v tenkej, rovnomernej 
vrstve valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou. Ďalšie vrstvy 
nanášať až napenetrovaný povrch uschne, tzn. približne 4-12 
hodín po penetrácii. 

 
SPOTREBA 
Priemerná spotreba je cca 0,1-0,3 kg prípravku na 1 m2. V praxi 
spotreba záleží od stupňa savosti podkładu. 

 
BALENIE 
Plastové fľaše 1 kg, plastové nádoby 5 kg. 
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NÁRADIE 
Vŕtačka s miešacím nástavcom, maliarský valček alebo štetec, 
striekaca pištoľ. Náradie čistiť čistou vodou, ihneď po použití. 

 
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
Obsahuje zmes po reakcii 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-
metyl-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.  
Obsahuje biocídne látky:  
- Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)imidazo[4,5-d]imida-
zol2,5(1H,3H)-dion CAS: 5395-50-6 
- hmota po reakcii 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-metyl-
2H-izotiazol-3-onu CAS: 55965-84-9.  
Postupovať v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.  
 
Maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku 2,13 g/l, prípustný obsah 
LZO (VOC) 30 g/l. 
 
Výrobok má Hygienický atest PZH. 

 
SKLADOVANIE A PREPRAVA 
Prepravovať a skladovať v správne označenej a hermeticky 
uzatvorenej originálnej nádobe. Skladovať v chladnej, suchej, do-
bre vetranej miestnosti. Vyhýbať sa pôsobeniu priameho 
slnečného žiarenia, zdrojom tepla, horúcim povrchom a otvo-
renému ohňu. Teplota skladovania: od +5°C do +30°C. Chrániť 
pred mrazom. Výrobok premiešať pred použitím. Pri dodržaní 
týchto podmienok nie sú známe žiadne nepriaznivé interakcie. 
Doba použiteľnosti emulzie je 12 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na obale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Obsah suchej látky pri tepl. 105°C 12–16 % 

Medzivrstvová prídržnosť (minerálny 
podklad + penetračný náter + sadrová 
omietka) 

≥ 0,1 MPa 

Medzivrstvová prídržnosť (Sadrokar-
tónová doska + penetračný náter + 
stierková hmota) 

≥ 0,25 MPa 

Relatívny difuzný odpor, Sd ≤ 0,3 m 

Doba vysychania cca 4-12 hodín 

Teplota podkladu a okolitá teplota od +5 oC do +25 oC 

 
DOKUMENTÁCIA VÝROBKU 
Prípravok nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok, v súlade s 
aktuálne platnými regulačnými predpismi o uvádzaní výrobkov na 
trh. Výrobok má Technické osvedčenie ITB č. RT ITB-1293/2020. 
(VYHLÁSENIE VÝROBCA O ZHODE č. 073). 

 
Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi 

pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vy-

konávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a 

bez-pečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa 

všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Ak-

tuálna tech-nická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na 

www.dolina-nidy.com.pl. 

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom 

použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené 

použitie bude sankcionované. 

Dátum aktualizácie: 2020-10-06 

 
 


