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Použitie 

Akrylátový penetrátor je určený ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú 
finálne upravované akrylátovými fasádnymi farbami, omietkovinami alebo interiérovými farbami. Je 
možné ho použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. 
Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. 

 

Schválenie 

Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. 
Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem. 
 

Zloženie 

Zmes vody, styrén-akrylátového kopolyméru a aditív.  
 

Parametre 

hustota      1010 kg/m
3 

obsah neprchavých zložiek   cca 10 % 

vzhľad      mliečne biela kvapalina 

 
Príprava podkladu 

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, 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 
penetračný náter pretierateľný po 4-6 hodinách (podľa klimatických podmienok). Minimálna aplikačná 
teplota je +5 °C, maximálna +30 °C. 
 

Spôsob nanášania  

Valčekom, štetcom, striekaním. 

 
Spotreba 

0,1-0,2 l/m2 podľa nasiakavosti podkladu. 

 
Riedenie 

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii- neriediť! 

 

Údržba 

Pomôcky po skončení práce umyť vodou. 

 
Hygiena a bezpečnosť práce 
Pri aplikácií nástrekom zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. Pri aplikácii sa 
odporúča používať ochranné rukavice a ochranné okuliare. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred 
pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť regeneračným krémom. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. 
 
Prvá pomoc 
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať 
alergickú reakciu. 

Pri styku s kožou sňať kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť 
regeneračným krémom, napr. Indulonou. Pri zasiahnutí očí odstrániť z očí kontaktné šošovky, ak sú 
nasadené, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri roztvorených viečkach. V prípade 
pochybností alebo pretrvávajúcich príznakoch vyhľadajte lekársku pomoc. 
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Skladovanie 

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a 
krmív, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMIE ZAMRZNÚŤ. 

 
Záručná doba 

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania. 
 

Upozornenie 
Tento výrobok nie je nutné považovať za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. 
Prepravovať len pri teplotách od +5 ° C do +35 ° C.  
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a 
pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc: viď 
etiketa a Karta bezpečnostných údajov (dostupná na www.stachema.sk). 
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. 
 

Balenie 

1, 5 a 10 l 

 

 

 
Dátum revízie: 6.9.2018 
 

    ISO 9001      
 

 

Distribútor v SR: 

Stachema Bratislava a.s. 

Železničná 714/180, 900 41 Rovinka 

Tel.: 00421-2-45985500 
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