
 

T E C H N I C K Ý  L I S T  No. 271 

Aqua-Isogrund    
 

I. Materiál 

einzA Aqua-Isogrund je speciální základní krycí nátěr pro vnější i vnitřní aplikaci s izolačním účinkem proti 

protékání barevných (vodou ředitelných) složek z tropických a původních dřevin a proti barevným změnám 

krycích nátěrů na dřevě tlakově impregnovanými solnými roztoky nebo kreosoty (dehtové oleje). 

Krycí základní nátěr na dřevo, sololit, omítku (maltová skupina II a III) a beton s dobrými izolačními účinky proti 

sazím, bitumenu, skvrnám od vody, nikotinu (kreosoty) atd. 

 

Typ materiálu     univerzální základní izolační nátěr 

Účel aplikace    základní krycí izolační nátěr na dřevo, sololit, omítku, beton atd. 

Barevný odstín    bílý 

Úroveň lesku    matný 

Hmotnost     cca. 1,32 = 1.320 g/l 

Pojivový základ    disperze styrenakrylátového kopolymeru 

Produktová skupina ref. VdL-R01  základní nátěr, vodou ředitelný 

Pigmentový základ   oxid titaničitý a speciální plniva 

Velikost balení    2,5 l – 750 ml 

 

II. Vlastnosti a pokyny pro zpracování 

   

Krycí schopnost/ přilnavost/ odolnost vůči povětrnostním vlivům/ elasticita 

      splňuje požadavky podmínek DIN a VOB 

Izolační efekt    velmi dobrý 

Slučitelnost (Kompatibilita)  není doporučeno kombinovat s jinými materiály 

Způsoby zpracování    

 

Pokyny pro zpracování nezpracovávejte při teplotě nižší + 5C° (teplota objektu a venkovní 

teplota) a relativní vlhkosti nad 85%. 

Ředění neředěné – připravené k použití 

 V případě potřeby lze einzA Aqua-Isogrund před aplikací nástřikem 

zředit maximálně 5% vody. 

Aplikace štětcem neředěný, nanášejte štětcem nebo plochým štětcem se štětinami 

Orel-Mix 
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Aplikace válečkem neředěný, nanášejte pomocí válečku Moltopren 

Aplikace (bezvzduchovým) nástřikem vhodné pro pístová a membránová zařízení 

Vydatnost 10-12 m2/l = 85-100 ml/m2 v závislosti na pokladu 

Schnutí (při teplotě 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 65-75% a 100 µm mokrého filmu) 

 suché na dotek po cca. 30 minutách 

Přepracování 

Poznámky k přepracování lze přepracovat po cca. 4 hodinách (pro izolační nátěr aplikujte po 

vyschnutí přes noc) 

Čištění nářadí ihned po použití očistěte vodou a mýdlem 

Skladování v prostorách chráněných před mrazem, otevřené nádoby důkladně 

uzavřete 

 

III. Vlastnosti a/nebo techniky nanášení 

 

einzA Aqua-Isogrund izoluje vůči skvrnám od vody, kouři, sazím a skvrnám od nikotinu (kreosot) na dřevěných 

površích, sádrovce, omítce, zdivu atd. 

Vzhledem k všestrannému použití by měl být proveden zkušební nátěr, abychom ověřili, zda je izolační účinek 

dostatečný.  

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Uvolněné části na povrchu musí být odstraněny. 

V případě skvrn od vody nebo výkvětu je nutné před nanesením izolačního nátěru einzA Aqua-Isogrund, 

nečistoty důkladně vykartáčovat tvrdým, suchým kartáčem. Za žádných okolností nesmíme provádět mokré 

čištění, protože by došlo k reaktivaci přísad. 

Vlhkost dřeva nesmí překročit 13% v případě rozměrově stálých dřevěných prvků a 15% v případě omezených 

a rozměrově nestálých dřevěných prvků. 

Obecně se dostatečné izolace dosáhne po jednom nátěru. 

V případě povrchů bohatých na přísady, může být nutné nanést druhý nátěr. 

 

Lakování 

• 1-2 izolační vrstvy základního nátěru s einzA Aqua-Isogrund 

• Mezinátěry a vrchní nátěry v interiéru, vodou ředitelnými einzA Acryl-PU nebo hydroALKYD laky nebo einzA 

interiérovými disperzemi (nástěnné barvy). 

• Mezinátěry a vrchní nátěry v exteriéru vodou ředitelnými einzA Acryl-PU nebo hydroALKYD laky, einzA 

Holz-Color nebo einzA exteriérovými disperzemi (fasádní barvy). 

 

Poznámky ke škodám způsobeným vodou 

Voda nasákne zdivo nebo omítku a aktivuje složky z podkladu a dopraví je na povrch. Tím se také uvolní 

barevné oxidy (červenohnědé oxidy železa) a soli (např. vápenné soli). Po odpaření vody jsou zbytky těchto 

látek na povrchu jasně viditelné jako skvrny. Při renovaci nebo přelakování přípravky na vodní bázi bez 

izolačního základního nátěru se opakovaně aktivují a rozpouštějí a v nátěru poté zůstávají viditelné skvrny. 

V tomto případě důrazně doporučujeme aplikovat zkušební nátěr, abychom zjistili, zda je izolační účinek 

dostatečný. 
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IV. Bezpečnostní pokyny a označení 

 

GIS kód (kód produktu)   BSW10 

Bod vzplanutí    vynechán, jako nehořlavý 

 

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 g) 

 Lb: max. 30 g/l reg. úroveň II (2010) 

  Obsah VOC ve směsi einzA Aqua-Isogrund: <15 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 05/2020; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné 
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