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T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 493 

mineralit Putzgrund 

 
 

Typ materiálu silikátový základní nátěr na omítky, připravený jako promotor adheze pro venkovní i 

vnitřní použití. Výplň, vysoce propustná pro vodní páru, obsahuje minerální křemen 

pro vnitřní i venkovní použití. 

Účel aplikace Bíle pigmentovaný promotor strukturní adheze, má vyrovnávací účinek, uzavírá trhliny 

a kompenzuje různé absorpční chování. Vhodný jako základní nátěr nebo mezivrstva, 

v závislosti na stavu podkladu. Strukturální vyrovnání nerovnoměrně odřených omítek 

nebo strukturální úpravy přetíraných ploch. 

 V interiéru lze einzA mineralit Putzgrund použít jako jemnozrnnou mezivrstvu. Pro 

obzvláště jemnou minerální povrchovou strukturu. Dokonce i při silném nanášení 

omítka einzA mineralit Putzgrund schne bez prasklin. 

Hustota cca. 1,70 g/ml 

Pojivový základ draselné vodní sklo s přídavkem organických stabilizátorů (organický obsah <5%) 

Vlastnosti sádrová základna připravená k použití s vyváženou strukturou pojiva/plniva 

Spotřeba cca. 400 g/m2 nebo 200-250 ml/m2 

 Hodnoty spotřeby závisí na podkladu a musí být stanoveny zkušební aplikací na 

podklad. 

Podklady lze použít na staré plastové disperzní, silikonové nebo silikátové nátěry (kromě starých 

elastických nátěrů) jako adhezní základní nátěr a vyrovnávací omítkový základ pro 

následné disperzní silikátové nátěry, zejména pro disperzní, silikonové a silikátové 

omítky. Lze použít na všechny běžné minerální omítkové podklady a systémy WDV. 

Příprava podkladu podklady musí být čisté, suché a stabilní. Uvolněné části starých disperzních barev a 

jiné nečistoty lze odstranit buď mechanicky, nebo tlakovými tryskami vody. 

 K odstranění nedokonalostí (minerální substrát) použijte pouze vhodná minerální 

plniva a odpovídajícím způsobem penetrujte. 

Zpracování einzA mineralit Putzgrund lze v případě potřeby ředit z 5-10% přípravkem einzA 

mineralit Grundiermittel. Nanášejte válečkem nebo štětcem. 

Přetírání einzA mineralit Putzgrund musí být vždy přetřen 1 až 2 vrstvami, v závislosti na oblasti 

aplikace (interiér nebo exteriér). 

P.T.O.! 
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Opatření zakryjte sousedící povrchy, jako jsou sklo, cihly, přírodní kámen. Ještě za mokra ihned 

odstraňte potřísnění vodou. Oči a citlivé oblasti pokožky by měly být chráněny před 

potřísněním barvou, v případě potřeby je očistěte velkým množstvím vody. 

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

Doba schnutí minimálně 24 hodin. 

Tónování pouze pastelové odstíny s plnými tóny Hacolith (max. 10% hmotnosti). 

Čištění nástrojů nástroje očistěte bezprostředně po použití vodou. 

Skladování skladujte uzavřené v originálním obalu na chladném místě, chráněném před mrazem. 

Likvidace  k recyklaci používejte pouze prázdné nádoby. 

Velikost balení  20 kg 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 09/2020; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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