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T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 314 

silicon Grundfestiger 
 

 

Typ materiálu  základní nátěr na bázi rozpouštědla, bezbarvý, nitroředitelný 

Účel aplikace  speciální základní nátěr pro systém einzA Silicon 

Hustota   cca. 0,869 

Pojivový základ  speciální syntetická pryskyřice rozpouštěná v rozpouštědlech. 

Vlastnosti odolný vůči zásadám, nízká absorpce vody, elastický, poskytující dobrou izolaci. 

Proniká hluboko, dokonce i do nejjemnějších porézních podkladů. To má za následek 

hloubkové tuhnutí méně stabilních podkladů. 

Podklady pro všechny minerální, sypké, písčité podklady. 

Systém nátěru 1. Impregnace s einzA Silicon impregnací 

 2. je-li nutné (například kvůli stále nestabilním, písčitým podkladům) – naneste primer 

se silikonem einzA Grundfestiger 

Technologie zpracování einzA Grundfestiger je připraven k použití. 

 Pokud by při neředěném použití vznikl lesklý film na površích s malými či žádnými 

absorpčními vlastnostmi, měl by být přípravek ředěn s einzA Universal-

Nitroverdünnung až do přibližného poměru 1:1. Stupeň ředění závisí na savosti 

podkladu. Vyhněte se tvorbě lesku. 

 Aplikace se provádí štětcem. Pronikání základního nátěru je podpořeno vtíráním 

štětcem. Pokud je potřeba proniknutí do hlubší vrstvy, množství základního nátěru 

naneseného jednou aplikací není dostatečné, takže je nutné opakované nanášení až 

do požadovaného nasycení. To se provádí technikou mokré na mokré, kdy nová 

aplikace je vytvořena v oblasti, která byla právě odstraněna. 

 Aby se dosáhlo maximální hloubky průniku, je třeba se vyvarovat extrémních veder a 

oblastí, které jsou dlouhodobě ohřívané sluncem. 

 Před pokračováním v práci je třeba dodržet dobu alespoň jednoho dne. 

Teplota zpracování teplota vzduchu a podkladu nesmí být nižší jak +2°C 

Spotřeba 120-220 ml/m2 

 Hodnoty spotřeby jsou závislé na podkladu a lze je určit zkušební aplikací na podklad. 

Čištění nástrojů nástroje očistěte bezprostředně po použití pomocí nitroředidla 

Skladování uchovávejte v chladu v originální uzavřené nádobě 

P.T.O.! 
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Likvidace k recyklaci používejte pouze prázdné nádoby 

Velikost balení 12 l 

 

Bezpečnostní rady a označení 

Na tento 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 Silicon Grundfestiger: <750 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 04/2020; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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