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NaturWall penetrácia SET 

             
 

Systémová penetrácia pod kamenné koberce 
na zvislé plochy v exteriéri a interiéri 

   

  
 
 
 
                  

 umenie spájať 

 
 

Distribútor v SR: 
STACHEMA Bratislava a.s. 
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka 
Tel.: +421(2) 459 855 00-2 
stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk 

 
 

Výrobca: 
STACHEMA CZ s.r.o. 

Divize Průmyslová lepidla 
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno 

Tel.: +420 548 216 591 
prumyslovalepidla@stachema.cz 

www.stachema.cz 
 

POUŽITIE 
NaturWall penetrácia SET je špeciálna systémová penetrácia/ spojovací 
mostík pod kamenné koberce aplikované na zvislé steny a stropy, do 
exteriérov aj interiérov. Možné použiť na všetky nasiakavé aj nenasiakavé 
únosné podklady z betónu, prípadne z dlažby, kameňa atď. Nie je možné 
ju aplikovať na vlhký podklad. Maximálna vlhkosť podkladu je 4 % hmotn. 
 
OBSAH BALENIA 
Zložka A: spojivo 
Zložka B: tvrdidlo 

   
 

PRÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí byť suchý, vyzretý, súdržný a únosný, prídržnosť musí byť minimálne 1,5 MPa. Povrch 

musí byť zbavený prachu, prípadných olejových a ropných nečistôt. V prípade nenasiakavých povrchov 

odporúčame vopred odmastiť dôkladným umytím napríklad mydlovou vodou. 

 

PRÍPRAVA ZMESI 

Zložky A a B sa zmiešajú v pomere uvedenom na obale. Pomer je daný veľkosťou balenia. Zložky sú 

farebne odlíšené v žltom a modrom tóne. Zmes sa mieša pomocou stavebného nízkootáčkového 

miešadla (max. 200 ot. /min)* pokiaľ nie je zmes homogénna a jednofarebná. Dokonale zamiešaná 

zmes má zelený tón v celom objeme. Vždy sa použije celý obsah balenia oboch zložiek. Dodržujte 

pracovný postup. 

* UPOZORNENIE: pri použití rýchlootáčkového miešadla môže dôjsť k zahriatiu zmesi a prudkej 

exotermickej reakcii a tým k znehodnoteniu materiálu. 

 

 

APLIKÁCIA 

Pripravená zmes má pastovitú konzistenciu. Nanáša sa na podklad v tenkej vrstve pomocou stierky. 

Aplikácia kamenného koberca NaturWall musí začať bezodkladne po nanesení penetrácie. U veľmi 

nasiakavých podkladov sa odporúča nechať penetráciu cca 1-2 min vsiaknuť a v prípade potreby pridať 

ďalšiu vrstvu. 

Kamenný koberec NaturWall je nutné vždy nanášať do ešte „živej“ penetrácie. Vždy penetrujte len takú 

plochu, ktorú stačíte pokryť kamenným kobercom skôr, ako penetrácia vytvrdne. Ak dôjde k zatvrdnutiu 

penetrácie, je potrebné naniesť novú tenkú vrstvu a potom pokračovať v aplikácii kamenného koberca. 

Odporúčaná aplikačná teplota je +8 až +25 °C. Spracovateľnosť je cca 30 minút pri odporúčanej 

aplikačnej teplote +20 °C. 

Pozor – spracovateľnosť sa skracuje s rastúcou teplotou. 

 

SPOTREBA 

Je závislá na štruktúre (drsnosti a nasiakavosti) podkladu. Orientačná spotreba cca 0,55 kg/m2. 

 

ÚDRŽBA NÁRADIA 

Nevytvrdnutú hmotu je možné čistiť prostriedkom Lignofix odstraňovač. Vytvrdnutá penetrácia sa 

odstráni iba mechanicky. 

 

BALENIE 

Set 0,55 kg (v sete zložka A a zložka B) 

Iné balenie je možné dohodnúť s výrobcom. 
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SKLADOVANIE 

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch, na suchom, dobre vetranom a 

zatienenom mieste. Teplota skladovania +12 až +25 °C. Chráňte pred horúčavou a sálavým teplom. 

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. VÝROBOK 

NESMIE ZMRZNÚŤ. Po otvorení ihneď spotrebujte. 

 

ZÁRUČNÁ DOBA 

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania. 

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA  
Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale 
a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc 
a nakladanie s odpadmi: viď obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na 
www.stachema.sk). 
  
UPOZORNENIE 
Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené 
výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak, vzhľadom na to, že výrobok je 
často používaný mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné mimo kvality samotného 
výrobku.  
 
Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití 
a aplikácii. 
 
 
Dátum revízie: 08.08.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.) 
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