Technický list

PENECO GRUND
Univerzálna plnená penetrácia do interiéru
Použitie
Základný jemnozrnný penetračný náter PENECO GRUND je určený ako podkladový náter všetkých
nasiakavých stavebných materiálov pre zlepšenie povrchu a zvýšenie krytia následných maliarskych
náterov. Zjednocuje štruktúru a nasiakavosť podkladu, znižuje povrchovú nesúrodosť. Je vhodný
zvlášť na sadrokartónové a sadrovláknité dosky. Pre zlepšenie kompatibility s odtieňom maliarskeho
náteru je možné základný biely odtieň prefarbiť.
Schválenie
Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode.
Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle STN 65 0201/Z1.
Zloženie
Zmes plnív vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.
Parametre penetračného náteru
obsah neprchavých zložiek
vzhľad
hustota

cca 55 %
biela viskózna kvapalina
1400-1500kg/m3

Obsah prchavých organických látok (VOC): Limitná hodnota VOC (A/h, VRNH): 30g/l. Maximálny
obsah VOC v stave k použitiu: 1,5g/l.
Príprava podkladu
Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez solí rozpustných vo vode, nové omietky musia byť
vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!
Aplikácia
Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20°C a relatívnej vlhkosti 65% je možné
aplikovať maliarsku farbu po 1-2 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je + 5°C, maximálna +30°C.
Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúčame premiešavať aj v priebehu aplikácie.
Spôsob nanášania
Valčekom, štetcom.
Spotreba
0,15-0,25 kg/m2 podľa nasiakavosti podkladu.
Riedenie
Dodáva sa v aplikačnej konzistencii pre nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do
10% (0,1l vody na 1kg penetrácie). Nadmerné riedenie znižuje účinnosť krytia náteru.
Údržba
Pomôcky po skončení práce umyť vodou.
Skladovanie a preprava
Skladovanie je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a
krmív, pri teplote od +5°C do +25°C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ. Prepravovať len pri teplotách od
+5°C do +35°C.
Záručná doba
36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
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Upozornenie
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. Používajte
tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené
informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s
odpadom: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na www.stachema.sk).
Balenie
1kg, 5kg a 10kg.
Dátum revízie: 2.6.2021

ISO 9001
Distribútor v SR:
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