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Knauf SIBATERMGRUND
Penetrační nátěr pro zvýšení přídržnosti omítky Knauf SIBATERM® Outdoor
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KNAUF SIBATERMGRUND
penetrační nátěr

Popis výrobku

Oblast použití

Pokyny pro použití

Spotřeba:
cca 0,15 – 0,2 kg/m 2
Barva: bílá, po nanesení a zaschnutí transparentní
Číslo výrobku:
528822
EAN:
8590408048701

Penetrační nátěr na ocelovou konstrukci pro použití v interiéru a exteriéru pro následné nanesení
protipožární omítky Knauf SIBATERM® Outdoor.

Podklad musí být suchý, odmaštěný, zbavený pra-

Složení
Penetrace je složena z vody, vodné disperze
styren-akrylátového kopolymeru a změkčovadla.
Balení
V plastových nádobách po 5 kg.
Skladování
Skladujte v suchém a chladném prostředí, chraňte
proti mrazu. Po otevření obal vždy pečlivě uzavřete.
Obsah zpracujte do 12 měsíců.
Související výrobky
Knauf SIBATERM® Outdoor
Vlastnosti výrobku
Sušina:
Hustota:
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39 %
1,01 kg/dm3

chu a nečistot a separačních vrstev, jako např. rzi
apod. Staré nesoudržné nátěry je nutno nejlépe
mechanicky odstranit a v případě neodstranitel-

Všeobecné pokyny
Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 ºC. zvýšená vlhkost
a nižší teploty mohou podstatně ovlivnit dobu
schnutí penetrace. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné,
eventuální odstřiky (použité nářadí) se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

ných zbytků je třeba vyzkoušet jejich slučitelnost
a přídržnost k podkladu. U starých neodstranitelných nátěrů je třeba vyzkoušet přilnavost penetrace SIBATERMGRUND i omítky Knauf SIBATERM ®
Outdoor. Penetrace se nanáší na ocelovou konstrukci opatřenou základním optimálně alkydovým
(syntetickým) nátěrem.
Nanášení
Penetraci zásadně neřeďte. Penetraci před nane-

Bezpečnost a hygiena práce
Zamezit kontaktu s pokožkou. Chraňte oči (ochranné brýle). Po zasažení vypláchněte proudem vody.
V případě potřeby vyhledejte lékaře. Při zpracování
je nutné dodržet platné normy a všeobecné zpracovatelské a řemeslné zásady.

sením důkladně promíchejte pomaluběžným mísidlem. Dbejte na stejnoměrné pokrytí penetrované
plochy. Pro aplikaci doporučujeme použít váleček
nebo štětec. Nátěr se provádí v tloušťce 10 – 20 µm,
při dvou aplikacích je nutné dodržet technologickou přestávku 2 hodiny mezi nátěry. Před nanesením omítky Knauf SIBTERM ® Outdoor je nutné
dodržet technologickou přestávku 2 hodiny. Maximální přestávka 24 hodin.

Knauf Praha, spol. s r. o.
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00
Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální
vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě,
množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická
reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

