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T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 359 

silicon Grundierfarbe 

 
  

Typ materiálu   vodou ředitelný, pigmentovaný základní nátěr 

Účel aplikace základní nátěr s vlastnostmi podporujícími přilnavost před následnou aplikací 

nátěru einzA silicon Fassadenfarbe 

Hustota cca. 1,42 

Pojivový základ silikonem modifikovaný akrylový kopolymer 

Spotřeba cca. 150-200 ml/m2 v závislosti na povrchu 

Vlastnosti pigmentovaný základní nátěr s protiskluzovým povrchem. 

 Obzvláště vhodný pro nesavé nebo jen lehce savé povrchy. 

Podklady podklady musí být čisté, pevné, suché, stabilní a musí být odpovídajícím 

způsobem předem ošetřeny. 

Zpracování nanášejte štětcem nebo válečkem. Lze přelakovat po 4-5 hodinách. Ve 

vlhkém a chladném počasí, nechte schnout nejméně po dobu 24 hodin. 

Teplota zpracování teplota vzduchu a podkladu nesmí být nižší jak +5°C 

Čištění nástrojů ihned po použití očistěte vodou. 

Skladování skladujte v originálním obalu v chladných, nemrznoucích prostorách 

Velikost balení 12,5 l 

Pokyny otevřený či zředěný materiál spotřebujte v co nejkratší době! Ekologické 

konzervanty umožňují po otevření jen krátkodobé skladování. 

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! 

P.T.O.! 
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Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

Mezní hodnoty VOC dle přílohy II A (podkategorie g) 

Wb: max. 30 g/l reg. level II (2010) 

Obsah VOC ve směsi einzA Silicon Grundierfarbe: <30 g/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


