
 

T E C H N I C K Ý  L I S T  No. 181 

All-Grund 
Shoda barev s  

 

I. Produkt 

einzA All-Grund je rychleschnoucí univerzální základní nátěr. Speciální kombinace pojiv zajišťuje dobrou 

přilnavost k zinku, pozinkované oceli, lehkým a neželezným kovům, tvrdému PVC a duroplastům. einzA All-

Grund neobsahuje olovo a chromany, a je pigmentovaný aktivními antikorozními pigmenty pro dlouhotrvající 

ochranu proti korozi. 

 

Typ materiálu     rychleschnoucí univerzální základní nátěr, antikorozní základní nátěr 

Účel aplikace adhezní základní nátěr na podklady ze zinku, pozinkované oceli, lehkých a 

neželezných kovů, tvrdého PVC a duroplastů. Antikorozní základní nátěr na 

železo a ocel. 

Barevný odstín bílá, šedá, šedozelená, červenohnědá a černá, další barevné tóny 

prostřednictvím systému míchání barev einzA-mix (einzA mix L industry se 

základní barvou 4) 

Úroveň lesku matná až saténová 

Hmotnost 1,300-1,350 = 1.300-1.350 g/l (v závislosti na barevném odstínu) 

Pojivový základ rychleschnoucí speciální adhezní pryskyřice 

Pigmentový základ pigmenty bez olova a chromanů, aktivní antikorozní pigmenty (fosforečnan 

zinečnatý atd.) a plniva 

Tepelná odolnost až do 180°C 

Velikost balení Standard 14 kg - 2,5 l - 750 ml - 250 ml 

 einzA mix 10 l - 3 l - 1 l 

II. Vlastnosti a pokyny pro zpracování 

Předpisy pro zpracování bez žádných zvláštních předpisů 

Svařitelnost dobrá, po jednom nátěru 

Nitro odolnost po vysušení přes noc 

Voděodolnost  velmi dobrá 

Chemická odolnost velmi dobrá vůči spalinám a průmyslovým výparům 

P.T.O.! 
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Odolnost vůči povětrnostním vlivům/ Přilnavost/ Elasticita/ Odolnost vůči nárazu 

 splňují požadavky a podmínky DIN a VOB  

Slučitelnost (Kompatibilita) nelze míchat s jinými produkty 

Ředění s ředidlem einzA Universal-Nitroverdünnung 

Čištění nástrojů s ředidlem einzA Universal-Nitroverdünnung 

Bezvzduchový nástřik neředěný, vhodný pro pístová a membránová zařízení. 

 Velikost trysky: 0,28 mm nebo 0,011 palce; Filtr: 100 mesh 

Vydatnost 10 – 12 m2/l = 85 – 100 ml/m2 

Doba schnutí (při teplotě 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 65-75% a 90 µm mokrého filmu) 

 po cca. 45 minutách zaschnutí na prach – po cca. 2 hodinách suché na 

dotek 

Přepracování  

Poznámka k přepracování vezměte prosím na vědomí, že před přepracováním je nutné provést 

mezibroušení 

Způsoby přepracování po cca. 2-3 hodinách s přípravkem einzA Kunstharzlacken (barva na bázi 

syntetické pryskyřice) (např. einzA Seidenmatt nebo einzA Bunt) 

 po zaschnutí přes noc je možno přetírat jinými barvami, které obsahují 

rozpouštědla podobná nitro (např. einzA Flüssig-Kunststoff, einzA Zinkofan 

nebo einzA LawiDur 2-K-PU barvy) 

III. Natírání a/nebo technika nanášení 

Trvanlivost a stabilita nátěru do značné míry závisí na pečlivé předúpravě podkladu. 

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, olejů a jiných nečistot. 

 

Aplikace na železo a ocel 

Pro aplikaci základního nátěru na železo a oceli je nutná předúprava dle DIN EN ISO 12 944 části 4. 

» Železo a ocel musí být odborně a náležitě zbaveny rzi, aby ošetřovaný podklad byl čistý, suchý a 

zbaven okují a mastnot. Úroveň přípravy povrchu: SA 2 nebo SA 2 ½. Ihned po odstranění rzi 

naneste první antikorozní nátěr, aby byla zaručena nejlepší přilnavost a ochrana proti korozi. 

 

Technika nátěru: 

1. Antikorozní základní nátěr s einzA All-Grund (ve venkovních prostorách aplikujte 2x) 

2. Mezinátěr a vrchní nátěr přípravkem einzA Kunstharzlacken (barva na bázi syntetické pryskyřice) 

 

Aplikace na zinkové, pozinkované podklady, lehké a neželezné kovy 

V případě zinkových a pozinkovaných podkladů musí být přípravné práce provedeny v souladu s návodem 

BFS č. 5 „Aplikace na zinek a pozinkované povrchy“. 

P.T.O.! 
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» Podklad očistěte a odmastěte zředěným roztokem čpavku s přídavkem malého množství smáčedla 

(např. Pril apod.) nebo čistícími prostředky vhodnými na pozinkované podklady, jako je einzA 

Aktivreiniger. Celý povrch poté za mokra obruste Perlonem nebo nylonovým rounem (např. Scotch-

Brite), včetně všech nezbytných pomocných prací a ochranných opatření. Dobře opláchněte čistou 

vodou. Pečlivě očistěte a odmastěte podklady z lehkých a neželezných kovů, jako je měď a mosaz, 

neutrálním čistícím prostředkem, vydrhněte a omyjte. 

 

Technika nátěru: 

1. Základní nátěr podporující přilnavost s einzA All-Grund. 

2. Mezinátěr a vrchní nátěr přípravkem einzA Kunstharzlacken (barva na bázi syntetické pryskyřice). 

 

Aplikace na hliníkové povrchy 

Povrchy z hliníku musí být připraveny v souladu s návodem BFS č. 6 „Nátěry na komponentech z hliníku“. 

» Podklady očistěte a odmastěte čistícím prostředkem vhodným pro hliníkové podklady, jako je 

například einzA Aktivreiniger. Celý povrch poté za mokra obruste Perlonem nebo nylonovým rounem 

(např. Scotch-Brite), včetně všech nezbytných pomocných prací a ochranných opatření. Dobře 

opláchněte čistou vodou. 

 

Technika nátěru: 

1. Základní nátěr podporující přilnavost s einzA All-Grund. 

2. Mezinátěr a vrchní nátěr přípravkem einzA Kunstharzlacken (barva na bázi syntetické pryskyřice). 

 

Aplikace na duroplastů a povrchy z tvrdého PVC 

Plastové podklady musí být připraveny v souladu s návodem BFS č. 22 „Nátěry na plasty ve stavebnictví“. 

» Podklady očistěte a odmastěte čistícím prostředkem vhodným na plastové podklady, jako je 

například einzA Aktivreiniger. Celý povrch poté za mokra obruste Perlonem nebo nylonovým rounem 

(např. Scotch-Brite), včetně všech nezbytných pomocných prací a ochranných opatření. Dobře 

opláchněte čistou vodou. 

 

Technika nátěru: 

1. Základní nátěr podporující přilnavost s einzA All-Grund. 

2. Mezinátěr a vrchní nátěr přípravkem einzA Kunstharzlacken (barva na bázi syntetické pryskyřice). 

 

Renovační nátěry 

Stabilní, dokonale přilnavé staré nátěry (test příčným řezem) je nutné pečlivě očistit, obrousit a oprášit. Je 

třeba dodržovat předpisy návodu BFS č. 20 „Stavební zkoušky pro posouzení podkladu“. 

V případě pochybností by však měl být proveden zkušební nátěr. 

Nestabilní staré nátěry je nutné zcela odstranit a nanést jako nový nátěr. 

P.T.O.! 
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Poznámka 

Po dlouhé době schnutí einzA All-Grund (+48 hodin) by mělo být provedeno mezibroušení před přelakováním 

lakem. 

 

IV. Bezpečnostní pokyny 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! 

Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

  Mezní hodnoty VOC dle přílohy II A (podkategorie i) 

 Lb: max. 500 g/l reg. úroveň II (2010) 

  Obsah VOC ve směsi einzA (mix) All-Grund: <450 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 01/2021; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
 

Nr. 181; - 4 -                                                                                                                                                                 

www.einzA.com
sdb@einzA.com

