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Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom 
prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu 
pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. 
Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť. 
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HORNBACH Fasádny penetračný náter 

 
 penetrácia pod všetky fasádne farby 
 pôsobiaca do hĺbky 
 spevňujúca 
 

Vlastnosti 
Pre spevnenie savých podkladov v exteriéri. Priedušná, s minimom škodlivín, s neutrálnym zápachom a 
ľahko spracovateľná. Modré sfarbenie: pre kontrolu dokonalej aplikácie náteru bez medzier. 
 

Účel použitia 
Pre všetky bežné vonkajšie omietky, sadry, savé sadrokartónové dosky, betón, tehlové murivo, 
vápnopieskové a tvrdé pálené tehly atď. Ideálna pre pieskovo prášiace, pórovité, staré a ľahko kriedovo 
prášiace podklady.  
 

Farebný odtieň 
Bezfarebný 
 

Stupeň lesku 
- 

Obsiahnuté látky 
Akrylátová disperzia s drobnými časticami, voda, prísady, konzervačné prostriedky 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón 
a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón . 
Obsah VOC tohto výrobku je max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí 30 g/l (kategória A/h od roku 2010). 
 

GIS-kód 
M-GF01 
 

Odolnost voči světlu 
Veľmi dobrá 
 

Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Veľmi dobrá 
 

Riediaci prostriedok 
Pripravená na použitie. Neriediť. 
 

Výdatnosť 
1 liter stačí na cca 6 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte na základe skúšobného 
náteru na objekte. 
 

Doba schnutia 
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Možnosť pretrieť po cca 4 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a 
nižšia teplota môžu schnutie spomaliť. 
 

Náradie 
Kefou, valčekom, rozprašovačom. 
 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom. 
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Metóda natierania 
Podklad musí byť savý, čistý, suchý, bez oleja a mastnôt a schopný niesť náter. Bezo zvyšku umyte kriedovo 
prášiace povrchy. Nové omietky treba po dobu minimálne 4 týždňov nechať preschnúť alebo ich fluátovať. 
 
Pred použitím dobre zatraste. Nanášajte bez riedenia, výdatne a rovnomerne štetkou, valčekom, striekacou 
pištoľou.  
Silno savé podklady natrite dvakrát základným penetračným náterom na mokro. 
 

Dôležité upozornenia 
Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite 
v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najrýchlejšie. 
 

Bezpečnostné pokyny 
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. 
Pri striekaní a obrusovaní použite vhodné filtre. 
P271 Používajte iba na vol‘nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
 

Odstranění 
P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave 
je možné likvidovať ako domový odpad. Na recikláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. 
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