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HORNBACH Akrylátová 
hloubková penetrace

pro pískovité, porézní a savé podklady
bezbarvý, s hloubkovým účinkem
interiér a exteriér
zpevňující a/nebo stabilizující

Ke zpevnění savých podkladů uvnitř a venku. Na omítky, sádru, savé sádrokartonové 
desky, beton, cihlové zdivo, staré nátěry disperzními barvami atd.
Silný hloubkový účinek, dobré zpevnění, reguluje nestejnoměrnou savost.

Je nejprve oranžové barvy a poté průhledný – díky tomu máte přehled o natřených 
plochách.

Ideální na podklady, které uvolňují písek, porézní, staré, lehce křídující podklady. 
Prodyšný, pachově neutrální nátěr, snadno se zpracovává.

bezbarvý

Akrylátová disperze, voda, aditiva, konzervační prostředky (benz-, 
metylisothiazolinon). Obsah těkavých organických látek (VOC) u tohoto produktu je 
max. 1 g/l. Hraniční hodnota v EU činí max. 30 g / l (kategorie A/h od roku 2010).

5 l, 10 l

dobrá

Používat neředěné.

Podle podkladu stačí 1 litr při jednoduchém nátěru zhruba na 6 m².

Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65% je lak pretierateľný cca po 3 - 4 hodinách. 
Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Kartáčem, válečkem, postřikem.

M-GF01

Vlastnosti

Obsažené látky

Odstín barvy

Účel použití

Ředidlo

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Balení

GIS-Code

Vydatnost

Zasychání

Nástroje

Čištení nástrojů
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Za chyby vzniklé vadnou aplikací náteru a jejich následky nerucíme. 
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Nářadí ihned po použití umyjte vodou.

Před použitím dobře zamíchejte.
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. 
Neředěný, sytý nátěr nanášejte stejnoměrně. Silně savé podklady natřete zamokra 
dvakrát základní barvou.

Nezpracovávat za teplot nižších než 8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Nádobu 
po použití správně uzavřete a uchovávejte v chladu. Chraňte před mrazem. Otevřené 
balení co nejdříve spotřebujte.

S2 Nesmí se dostat do rukou dětem. S26 Při kontaktu s očima a kůží ihned důkladně 
opláchněte postižení místo vodou. S23 Při rozstřikování barvu nevdechujte. S46 Při 
polknutím barvy vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a předložte příslušný obal nebo 
etiketu. S51 Používejte jen v dobře větraných místnostech! S20/21 Při práci nejezte, 
nepijte ani nekuřte. S29 Zabraňte přístupu barvy do povrchové vody a kanalizace!

Provedení nátěru

Důležitá upozornění

Bezpečnostní doporučení

K recyklaci dopravte jen zcela vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky materiálu 
odevzdejte ve sběrně odpadů - starých laků.

Odstranění
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