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Oblast použití: Pigmentovaný základní nátěr bez obsahu rozpouštědel s minerálními plnivy.
Univerzální základní penetrační nátěr pro sjednocení nasákavosti silně nebo rozdilně savých podkladů.
Úprava podkladu před následným nanášením minerálních vrchních nebo pastovitých vrchních omítek na
bázi (Silikonu,Silikátu,SiSi, nebo Akrylátu) ve vnějším nebo vnitřním prostředí.
Všechny technické parametry a vlastnosti konečné vrchní povrchové úpravy jsou testovány spolu se zá-
kladním penetračním nátěrem. Tento penetrační nátěr je relevantní pro snížení nasákavosti (30% sníže-
ní), sjednocení savosti podkladu, sjednocení optického vzhledu, zjednodušuje praktickou aplikaci vrch-
ních omítek a je proto důležitou součástí systému. Kromě toho také chrání všechny existující organické
pigmenty (pH neutralizace povrchu).
Aplikace vrchních omítek na vlhké , nenapenetrované podklady nebo na nezaschlý film tvořící penetrační
nátěr může prvním dnem zničit téměř kompletní ochranu (snížení ochrany růstu řas a hub ).

Materiálové složení: ● Disperzní pojivo
● Minerální plnivo
● Probarvený
● Organický

Vlastnosti: ● Vysoká přídržnost
● Vyrovnává poréznost podkladu
● Redukuje nasákavost podkladu
● Bez rozpoštědel a změkčovadel
● Neutralizuje hodnotu Ph

Zpracování:

Podmínky zpracování: Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C.
Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.

Podklad: Musí být suchý, nosný, rovný, čistý, pevný a zbavený nečistot všeho druhu (např. výkvěty, slinuté vrstvy,
řasy, mechy a oddělovacích látek).

Příprava podkladu: Aplikace penetračního nátěru a vrchních omítek musí být v souladu s technickým listem a všemi národ-
ními mormami a předpisy.

Příprava materiálu: Připraveno k okamžitému použití.
Neředit.

Zpracování: Nátěr se provede , rovnoměrně kryjící, pomocí vhodného štětce, válečku nebo štětky.
Před aplikací penetračního nátěru HASIT Putzgrund musí být podkladní omítky nebo armovací malty
celoplošně vyschlé. Minimálně 1mm omítky = 1 den schnutí (závisí na počasí a teplotě).
Betonové podklady musí mít před aplikací penetračního nátěru maximální zbytkovou vlhkost < 2,5%
( měřeno CM metodou).
Doba vysychání před nanesením konečného povrstvení min. 12 hodin (podle teplotních a povětrnostních
podmínek).
Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.
Před aplikací probarvené šlechtěné omítky je nutné použít i probarvený penetrační přípravek v nejbliž-
ším možném odstínu. Pře aplikací mozaikových omítek je nutné použít penetrační přípravek v tmavším
odstínu než je mozaiková omítka. Dodatečná výměna není možná.
Stavební prvky jako (okna, okenní rámy, dveře, atd.) je nutné při zpracování omítky ochránit před zne-
čištěním a poškozením.

Balení: V recyklovatelných plastových kbelíkách.

Skladování: Skladovat v uzavřeném obalu. Teplota při skladování mezi +5°C a +30°C.
Skladování: min. 9měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzdu-
chu (obsah Cr 6+ ) . Datum výroby je uveden na obalu.



HASIT PUTZGRUND
Penetrační nátěr pod fasádní omítky

www.hasit.cz 30
01

31

Technický list 07.05.2016 www.hasit.cz Strana 2/2

Technická data:

Číslo výrobku 23072 23071

Způsob balení    
Množství na balení 5 l/Balení 15 l/Balení

Balení na paletě 64 EH/Pal. 24 EH/Pal.

Barva bílá

Spotřeba 0,17- 0,2 l/m²

Vydatnost 20,0- 25,0 m²/Bal. 80,0- 100,0 m²/Bal.

Hustota cca 1,5 kg/l

Hodnota pH cca 8,5

VOC kód 2004/42/IIA(g)50(2007)30(2010)30

Všeobecné informace: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a
odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za
další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky.
V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti
pro zamýšlený účel použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaru-
čena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož
i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské
internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.


