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Typ materiálu Pigmentovaná, jemně zrnitá, matná, vodou ředitelná základní barva.
 

Využití Jako základní nátěr pro následné sil

 Jak

 Vysoce zásadité podklady (nové omítky, výztužné vrstvy atd.) se musí dle
zásad nechat vy

 einz
omítku

 Také na povrchy již natřené minerálními, emulzními nebo alkydovými pryskyřičnými 
barvami.

 
Barva  bílá a různé
 
Hustota  1,44 g/cm
 
Pojivo  akrylový kopolymer
 
Vlastnosti  Dobře 

Vytváří d
podklady

 S
 
Spotřeba  cca 150 
 Spotřeba
 
Podklad  Vhodná

méně savé podklady, jako jsou sádrokarton, sololit, dřevotříska a překližka.
 
Příprava podkladu  Uvolněné části a

porézní a 
einzA Tiefgrund nebo einzA Elastic
be

 
Technika nanášení  einzA Grundierfarbe

potřeby 
po 4 až 5 hodinách

 
Poznámky  einz

účinek
 
Teplota zpracování  T
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  Grundierfarbe
Tónovatelná s

Pigmentovaná, jemně zrnitá, matná, vodou ředitelná základní barva.

Jako základní nátěr pro následné silikonové a syntetické pryskyřičné omítky.

Jako základní nátěr nebo mezinátěr minerálních podkladů v 

Vysoce zásadité podklady (nové omítky, výztužné vrstvy atd.) se musí dle
zásad nechat vyschnout po dobu 28 dnů. 

einzA Grunderfarbe lze nanášet na jakýkoli pevný, čistý a suchý povrch, např.
omítku, zdivo, pórobeton, vláknocementové, dřevotřískové a sololit

Také na povrchy již natřené minerálními, emulzními nebo alkydovými pryskyřičnými 
barvami. 

bílá a různé odstíny díky tónování prostřednictvím systému míchání barev einzA mix

1,44 g/cm3  

akrylový kopolymer 

Dobře přilnavý, matný, jemně zrnitý základní nátěr na bázi umělohmotné disperze. 
Vytváří drsný povrch, je zvláště vhodný jako adhezní můstek pro málo savé a nesavé 
podklady, jako jsou dřevotřískové, sádrokartonové a dřevěné konstrukční panely.
S nízkým zápachem, odolný vůči zásadám. 

cca 150 - 220 ml/m2 

Spotřeba závisí na podkladu a může být určena testovací aplikací na daný objekt.

Vhodná pro savé podklady jako beton, vláknitý cement, omítka. Obzvláště vhodná pro 
méně savé podklady, jako jsou sádrokarton, sololit, dřevotříska a překližka.

Uvolněné části a staré nátěry, které již nejsou stabilní, je třeba odstranit. V
porézní a hrubé povrchy i křídovatící, i když stabilní staré nátěry 
einzA Tiefgrund nebo einzA Elastic-Grund (na bázi rozpouštědel). Omítkové
betonové podklady by měly být proschlé. 

einzA Grundierfarbe je připravena k použití a obvykle se používá neředěná. V případě 
potřeby lze naředit vodou až do 10 %. Nanášejte válečkem nebo štětcem. Lze přetírat
po 4 až 5 hodinách. 

einzA Grundierfarbe nemá na staré nátěry rozpouštěcí účinek, pokud je
účinek požadován, měl by být použit einzA Elastic-Grund. 

Teplota vzduchu a podkladu by neměla být nižší než +5°C 
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Grundierfarbe 
Tónovatelná s  

Pigmentovaná, jemně zrnitá, matná, vodou ředitelná základní barva. 

ikonové a syntetické pryskyřičné omítky. 

 exteriéru i interiéru. 

Vysoce zásadité podklady (nové omítky, výztužné vrstvy atd.) se musí dle obecných 

ý, čistý a suchý povrch, např. beton, 
a sololitové desky. 

Také na povrchy již natřené minerálními, emulzními nebo alkydovými pryskyřičnými 

díky tónování prostřednictvím systému míchání barev einzA mix 

na bázi umělohmotné disperze. 
adhezní můstek pro málo savé a nesavé 

, jako jsou dřevotřískové, sádrokartonové a dřevěné konstrukční panely. 

závisí na podkladu a může být určena testovací aplikací na daný objekt. 

savé podklady jako beton, vláknitý cement, omítka. Obzvláště vhodná pro 
méně savé podklady, jako jsou sádrokarton, sololit, dřevotříska a překližka. 

těry, které již nejsou stabilní, je třeba odstranit. Vysoce 
stabilní staré nátěry penetrujte pomocí 

Grund (na bázi rozpouštědel). Omítkové a 

je připravena k použití a obvykle se používá neředěná. V případě 
%. Nanášejte válečkem nebo štětcem. Lze přetírat 

y rozpouštěcí účinek, pokud je rozpouštěcí 

prosím otočte!  
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Tónování  Tónování pomocí systému míchání barev einzA mix. Jiné univerzální tónovací 
koncentráty, univerzální tónovací barvy nebo pasty nebo jiné pigmentové přípravky 
mohou způsobit omezení kvality, proto by se neměly používat. 

 
Čištění nástrojů  Ihned po použití vodou. 
 
Skladování  V chladu, ale chráněné před mrazem v uzavřených originálních obalech. Otevřený, 

popřípadě zředěný materiál spotřebujte v co nejkratší době! Konzervační látky šetrné 
k životnímu prostředí umožňují po otevření pouze krátké skladování.  

 
Likvidace  K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné obaly. 
 
Velikost balení  standardní (bílá):  15 l 
 einzA mix (báze 1):  12,5 l 

 
Bezpečnostní a výstražná upozornění  
Na produkt se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. Všechny potřebné informace jsou obsaženy v 
bezpečnostním listu dle nařízení CLP (GHS) dle nařízení (EG) č. 1272/2008. K dispozici kdykoli na www.einzA.com 
nebo na vyžádání na sdb@einzA.com.  
 
Dodržujte pokyny na etiketách výrobku!  
 
Obsah VOC podle přílohy II směrnice 2004/42/EG  
 Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie g) 
 Wb: max. 30 g/l dle stupně II (2010)  
 Obsah VOC v einzA Grundierfarbe: < 30 g/l  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Výše uvedené informace byly pečlivě sestaveny podle aktuálního stavu znalostí technologií a měly by být použity jako doporučení. 
Vzhledem k různým možnostem aplikace a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají smluvní právní vztah a nezbavují zpracovatele 
povinnosti otestovat vhodnost použití našich produktů na vlastní odpovědnost. Dále platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
Vydání 02/2018; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 


