
 
 

T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 087 

Dachgrundierung 

pro vláknocementové střechy 

 
I. Produkt 

 

einzA Dachgrundierung pro vláknocementové střechy je bezbarvý základní nátěr vytvrzovaný vlhkostí 

na bázi rozpouštědel pro staré a nové vláknocementové střechy (například vláknocementové, 

fulguritové). Systémový základní nátěr pro nátěr einzA Dachbeschichtung. einzA Dachgrundierung 

impregnuje nové nátěry a vytvrzuje staré, porézní vláknocementové konstrukční prvky. 

Typ materiálu rychleschnoucí základní nátěr pro vnější použití na staré i nové 

vláknocementové konstrukce. 

Účel aplikace základní nátěr pro následné nátěry vláknocementových 

konstrukčních prvků einzA Dachbeschichtung. 

Barevný odstín bezbarvý 

Úroveň lesku pololesklý 

Hmotnost cca. 0.950 = 950 g/l 

Pojivový základ vlhkostí tuhnoucí polyuretan 

Velikost balení 10 l 

 

II. Vlastnosti a pracovní pokyny 

  

 einzA Dachgrundierung reaguje se vzdušnou vlhkostí. Uchovávejte nádoby těsně uzavřené 

 Nevylévejte zbytky zpět do skladovací nádoby, protože einzA Dachgrundierung zhoustne. 

 P.T.O. 
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Kompatibilita   nemíchejte s jinými produkty. 

Ředění    einzA Spezialverdünnung pro einzA Dachgrundierung 

Natírání neředěný, v případě, že jsou nové povrchy jen mírně nasákavé, 

zřeďte s einzA Spezialverdünnung v poměru až 1:1 

Spotřeba v závislosti na absorpci povrchu 120-240 ml/m2 = 4-8 m2/l 

Doba schnutí (20°C, 65-75 % relativní vlhkost vzduchu) 

 na dotek to cca. 4-6 hodinách 

 

Zpracování 

 

Přetíratelný po 6 hodinách, resp. po nočním sušení 

Lze znovu nastříkat po 6 hodinách, resp. po nočním sušení 

Čištění nástrojů pomocí einzA Spezialverdünnung pro Dachgrundierung nebo einzA 

Universal-Nitroverdünnung 

Uskladnění v uzavřené nádobě cca. ½ roku. Otevřené nádoby musí být těsně 

uzavřeny a zbytkový materiál musí být použit v krátké době.  

 

III. Struktura malby a technika nanášení 

 

 Povrch musí být zbaven povětrnostních vlivů, znečištění a uvolněných starých nátěrů. 

 Čištění musí být prováděno pouze mokrým procesem. 

 Zbytky mokrého čištění je třeba řádně shromáždit a zlikvidovat. 

 Vyžádejte si příslušné rady pro likvidaci na místních úřadech. 

 Osvědčily se vysokotlaké čističe v výstupním tlakem minimálně 150 barů. 

 Po zaschnutí povrchu naneste einzA Dachgrundierung štětcem. 

 V případě solně savých povrchů naneste neředěný, v případě potřeby naneste dvě vrstvy. 

V případě nových, mírně savých povrchů lze materiál ředit až v poměru 1:1 pomocí einzA 

Spezialverdünnung pro Dachgrundierung. 

Je třeba se vyvarovat zadržování materiálu ve vlnových žlabech. 

P.T.O 
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Vrty a hrany je třeba důkladně ošetřit. 

V případě rovnoměrného tmavého zabarvení vláknocementového povrchu, resp. žíhaný povrch 

s většinou tmavými skvrnami, povrch byl opatřen základním nátěrem. 

Mezinátěr einzA Dachbeschichtung zředěný z 40% vodou. 

Konečný nátěr einzA Dachbeschichtung zředěný z 20% vodou. 

Pro další upozornění a tipy viz. technický list pro einzA Dachbeschichtung. 

 

IV. Bezpečnostní rady a značení 

 

Na výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) 

odpovídajícího nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese 

www.einzA.com nebo na vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

  Mezní hodnoty VOC dle přílohy II A (podkategorie h) 

  Wb: max. 750 g/l reg. level II (2010) 

 Obsah VOC ve směsi einzA Dachgrundierung pro vláknocementové 

střechy: <600 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 

Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 

spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky.  

Vydání 06/2021; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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