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Technický prospekt 
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Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů 
a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme 
za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost. 
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HORNBACH Akrlátová hloubková penetrace 
 

 
 s hloubkovým účinkem 
 interiér a exterior 
 zpevňujíc 

 
Vlastnosti 
Ke zpevnění savých podkladů uvnitř a venku. 
 

• silný hloubkový účinek 
• dobré zpevnění 
• reguluje nestejnoměrnou savost 
• ideální na podklady, které uvolňují písek, porézní 
• staré, lehce křídující podklady 
• prodyšný 
• pachově neutrální nátěr 
• snadno se zpracovává 

 
Účel použití 
Na omítky, sádru, savé sádrokartonové desky, beton, cihlové zdivo, staré nátěry disperzními barvami atd. 
 
Odstín barvy 
Bezbarvy 
 
Stupeň lesku 
- 
 
Obsažené látky 
Akrylátová disperze, voda, aditiva. 
 
Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
dobrá  
 
Ředidlo 
Použivat neředěne  
 
Vydatnost 
Podle podkladu stačí 1 litr při jednoduchém nátěru zhruba na 6 m². Přesnou spotřebu zjistíte pomocí 
zkušební aplikace na příslušném objektu.  
 
Zasychání 
Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65%: Znovu natírat lze přibližně po 3 - 4 hodinách. Nízká teplota a 
vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.  
 
Nástroje 
Štětec, valeček, stříkací pistole 
 
Čištení nástrojů 
Ihned po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.  
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Provedení nátěru 
Podklad musí být savý, čistý, suchý, neznečištěný olejem nebo tuky a s odpovídající přilnavostí. Křídující 
povrchy beze zbytku smyjte. Nové omítky nechte zaschnout nejméně 4 týdny. Před použitim dobře 
zamichejte. Neředěný, sytý nátěr nanášejte stejnoměrně. Silně savé podklady natřete dvakrát.  
 
Důležitá upozornění 
Nezpracovávejte pri teplote pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)!  
 
Bezpečnostní pokyny 
Doplňující informace: 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/h od roku 
2010). 
 
Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. Při stříkání používejte kombinovaný filtr 
A2 / P2. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Během zpracování a po něm se 
postarejte o důkladné větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při zasažení očí: 
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a 
mýdla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení 
nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci 
odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. 
 
Skladování 
Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po 
použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co 
nejrychleji. 
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