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Použitie 

Adhézny mostík PENECO KONTAKT je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možné použiť 
v interiéroch aj exteriéroch na vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, na drevené, papierové, 
sadrokartónové povrchy, na drevotriesku, OSB dosky, umakart, obklady, dlažby a pod. Ide o 
spevňujúci a podkladový náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých aj nenasiakavých 
stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované stierkami, akrylátovými farbami, akrylátovými 
omietkovinami atď. Možno ho použiť aj samostatne pre spevnenie povrchu a zvýšenie jeho 
hydrofobity. 
 

Schválenie 

Výrobok spĺňa požiadavky zákona č. 22/1997 Sb. ČR v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo 
vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle ČSN 65 0201. 
 

Zloženie 

Zmes pigmentov, plnív a kameniva vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív. 
 

Parametre 

hustota     1470 kg/m3 

obsah sušiny    70 % 
 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. 
Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Extrémne 
nasiakavé podklady pred použitím prípravku PENECO KONTAKT najskôr natrite penetrátorom 
PENECO alebo PENECO NANO. 
 

Aplikácia 

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65% je adhézny 
mostík pretierateľný po 4-6 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je + 5 °C, maximálna +30 °C. 
Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúča sa premiešavať aj v priebehu aplikácie. 

 

Spôsob nanášania 

Valčekom, štetcom, striekaním. 

 
Spotreba 

0,18-0,25 kg/m2 podľa nasiakavosti podkladu. 
 

Riedenie  

Adhézny náter je určený pre nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10%. 
 

Údržba 

Pomôcky po skončení práce umyť vodou. 
 

Skladovanie a preprava 

Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 
pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBOK NESMIE 
ZMRZNÚŤ. 
 

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, prvú pomoc a nakladanie s 
odpadom: viď etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk). 

 
Balenie 

1 kg, 5kg a 10 kg. 
 

Dátum revízie: 17.9.2018 
 

Distribútor v SR: 
STACHEMA Bratislava a.s. 
Železničná 714/180 
900 41 Rovinka, SR 
Tel.: 00421-2-45985500 
stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk 
 

 


