
T E C H N I C K Ý NÁVOD  č. 4 6 8 

Aquasol Gel 
Druh materiálu   Speciální zpevňující základní nátěr s novodobou gelovou strukturou 

 

Využití K natření základní barvou na křídované a savé povrchy, např.: staré vrstvy, 

sádrové hmoty, sádrové omítky, sádrové lepenky (bez ligninových příměsí), 

beton, vápenitý pískovec, vápenocementové omítky pro exteriéry a interiéry. 

 

Pojivo    ultradisperzní 100 % čistý akrylát se siloxanem 

 

Hustota    1,02 g/cmł 

 

Vlastnosti  Velmi dobrá přilnavost, bez zápachu, bez formaldehydu, odolný proti alkáliím, 

zpevňující, dobrý uzavírací účinek pro následující nátěry; vhodný pro nátěr i 

stříkání; odolný proti povětrnostním vlivům. Propouští vodní páru, 

rychleschnoucí.  

 

Barevný odstín    nazelenalý; transparentně vysychající 

 

Spotřeba   80 - 180 ml/m na hladké povrchy (popřípadě provést zkušební nános) 

 

Podklady  Pro savé povrchy, staré písčité i nové omítky, cihlové zdivo, vápenitý 

pískovec, beton, vláknocement, pórobeton. Vhodný pro použití 

v potravinářských prostorech a všude tam, kde je nežádoucí vznik zápachu.  

 

Příprava podkladu  Uvedené povrchy se díky einzA Aquasol Gel stanou čistými, nosnými a  

neklouzavými. Podklady mají být vysušené vzduchem. Odlupující se části a již 

nedržící staré nátěry nutno odstranit. 

 

Technika nanášení  einzA Aquasol Gel se může natřít, nanést válečkem, nastříkat (airless). Je 

připraven ke zpracování a běžně se zpracovává nezředěný.  

Další nátěr je za normálních podmínek možný po 8-10 hodinách, v chladu.  

V případě vlhkých povětrnostních vlivů a chladných místností je třeba dodržet 

delší dobu schnutí. Pro maximální proniknutí penetrace je třeba vyhnout se 

vysokým teplotám a silně vyhřátým plochám.  

 

Ostatní upozornění  einzA Aquasol Gel nemá vliv na odstranění starých disperzních nátěrů. Pokud 

nelze připravit na renovaci nosné staré nátěry, je vhodné použít einzA Elastic-

Grund, zředěný (viz technický návod). 

 

Teplota zpracování   Teplota vzduchu a povrchu nesmí překročit méně než +5 °C 



Čištění nástrojů   Ihned po použití opláchněte vodou. 
 

Skladování  V chladu. Chraňte před mrazem v uzavřených originálních obalech. Načatá balení 
dobře uzavřít 

 
Likvidace   Prázdné nádoby odevzdejte k recyklaci 
 

Velikost balení  10 l - 5 l 

 
Poznámka  Otevřené nádoby nebo zředěný materiál zpracovávejte v co nejkratší době! 

Konzervační látky šetrné k životnímu prostředí umožňují po otevření pouze krátkodobé 
skladování. 

 

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) C. 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) 
 
Wb: max. 30 g/l dle stupně II (2010) 
 
Obsah VOC v einzA Aquasol Gel: <0,5 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 01/2018; tímto ztrácí dosud vydané technické návody na platnosti. 

 

http://www.einza.com/

