
 
 

 

T E C H N I CKÝ NÁVOD č. 0 0 1 

Isolier- und Sperrgrund 
(izolační a bariérový základní nátěr) 

Verfestigender  Grundbeschichtungsstoff 

(zpevňující základní nátěr) 

 
I. Materiál 

 

einzA Isolier- und Sperrgrund je rychle schnoucí, zpevňující základní a izolační nátěr pro 

vnější i vnitřní využití. einzA Isolier- und Sperrgrund lze natírat, válečkovat, stříkat a máčet; 

zpevňuje volné podklady a má spolehlivé izolační účinky u dehtu, sazí, bitumenu, vodních 

hran, nikotinu, zbytků vosku a mnoho dalšího. Rychlé schnutí, pružnost a přilnavost jsou 

ideální předpoklady pro základní nátěry dřeva, dřevotřísky, omítky, betonu, kamene a 

dalších podkladů. einzA Isolier- und Sperrgrund nerozpouští styropor. 
 

 Druh materiálu  zpevňující základní nátěr  

Využití   rychle schnoucí, zpevňující základní a izolační nátěr pro vnější i 

vnitřní využití 

Barevný odstín  bílý  

Stupeň lesku mat 

Speciální hmotnost  1,190 = 1.190 g/l 

 Pojivo   vysoce kvalitní nezažloutlé syntetické pryskyřice na bázi akrylátu 

 
 Pigmentová báze                   oxid titaničitý a plnidla  

 

Tepelná odolnost do 40 °C 

Velikosti balení 2,5 l - 750 ml 

 

 
II. Vlastnosti a pokyny pro zpracování 

 

Odolnost vůči světlu / vodě / odolnost vůči světelným chemikáliím  

    velmi dobrá 

Přilnavost / elasticita / odolnost proti otěru 

    splňuje požadavky norem DIN a podmínky VOB 

prosím otočit ! 
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 Izolační účinky velmi dobré 

Snášenlivost, kompatibilita nelze kombinovat s jinými produkty 

Ředění   líh nebo einzA Universal-Nitroverdünnung (při izolačních nátěrech 

polystyrenu používejte jen líh). Ředit pouze ve výjimečných 

případech! 

Nanášení sytě, měkkým štětcem 

Bezvzduchové(airless)stříkání vhodné pro pístová a membránová zařízení  

Pokrytí    10 - 12 m2/l = 80 - 100 ml/m2 v závislosti na povrchu 

 Doba schnutí (20 ° C, 65 - 75% relativní vlhkost vzduchu, 80 µm mokrý film) 

    za cca 10 minut zaschlý – za cca 30 minut suchý na dotek 

Zpracování 

Možnost přetření  po cca 3 - 4 hodinách.  
 

Možnost přestříkání  po cca 3 - 4 hodinách.  
  

Čištění nástrojů einzA Universal-Nitroverdünnung nebo líh (Ethanol) 
 

 
III. Struktura nátěrů, popř. technika aplikace  

 

einzA Isolier- und Sperrgrund spolehlivě zpevňuje, izoluje a připravuje dřevěné plochy, omítky a 
zdivo, sádru, vodní hrany, skvrny od kouře, sazí a nikotinu, zbytky vosku. Většinou stačí 
jednorázový izolační nátěr. 
Obzvláště obtížné podklady, jako je dehet, asfalt, anilinové barvy, musí být natřeny dvakrát. 
Podruhé pomocí einzA Isolier- und Sperrgrund křížem (doporučeno zkušební izolací). einzA 
Isolier- und Sperrgrund nerozleptává polystyrenové desky, skvrny od kouře a nikotinu lze tímto 
spolehlivě izolovat. 
einzA Isolier- und Sperrgrund vytvrzuje lepené nátěry pouhým jedním natřením. Aplikujte sytě a 
plynule měkkým štětcem. Předměty ošetřené pomocí einzA Isolier- und Sperrgrund mohou být 
natřeny všemi běžně v obchodech dostupnými prostředky určenými k natírání.  
 

 

IV. Bezpečnostní a výstražná upozornění 
 
 

Na produkt se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách.  
Všechny potřebné informace v bezpečnostním listu dle nařízení CLP (GHS) dle nařízení (EG) Č. 
1272/2008 včetně. K dispozici kdykoli na www.einzA.com nebo na vyžádání na sdb@einzA.com. 
Dodržujte pokyny na štítcích nádob! 
 
Obsah VOC podle přílohy II směrnice 2004/42 / EG 

 
Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie h) 
Lb: max. 750 g/l dle stupně II (2010) 
Obsah VOC v einzA Isolier- und Sperrgrund: <650 g/l 

 
 
 

 
Uvedené údaje byly svědomitě sestaveny dle současných znalostí testovací technologie a slouží jako směrnice. Vzhledem k 
všestrannosti aplikačních a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají na smluvním právním vztahu a nezbavují zpracovatele toho, 
aby testoval naše produkty z hlediska jejich vhodnosti na vlastní zodpovědnost. Ostatně platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
Vydání 03/2020; tímto ztrácí dosud vydané technické návody na platnosti. 
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