
TECHNICKÝ LIST ESMAL
GIPSGRUND 

Použitie:    Tekutý základná náter určený na spevnenie a stabilizáciu nasiakavých 
      podkladov ako sú sádrové omietky (hladené, gletované), sadrokartón, 
      sadrové stierky, porobetón, vláknocementové dosky a pod. Vďaka 
      výborným vlasnostiam má široké využitie v interiéroch aj exteriéroch.   
   
   

     
Zloženie:    Styrén-akrylátový polymér s prísadou špeciálnych aditív    

Farba:     Bezfarebný s možnosťou dodatočnej pigmentácie

Úprava podkladu:  Podklad musí byť suchý, čistý, dostatočné vyzretý a zbavený 
            biologických nečistôt (machy, riasy, plesne)   
   

Spôsob nanášania:    Štetkou alebo valcom určeným na penetrovanie (napr. ESMAL 
            PROFI GRUND) zvyčajne v jednej vrstve. Pri veľmi nasiakavom 
            podkalde potrebné penetrovať dva razy za sebou.    
   
   

Doba zasychania:    - po 12 hod. je napenetrovaný podklad suchý na dotyk
             - po 24 hod. je napenetrovaný podklad pripravený na aplikáciu 
   maliarskej Farby (pri 20 °C a 60% rel. vlhkosti)   
       

      

Riedenia:

     Hustota:   1,017 g/cm²  
     pH:    7,0 - 8,0

     Penetračný náter sa riedi vodou v pomere 1:4 (napr.1L ESMAL 
            GIPSGRUND a 4L vody)   
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Vlastnosti:     Penetrácia má výborné aplikačné vlastnosti, zvýšený prienik do 
             podkladu, vysokú paropriepustnosť, zvýšenú pevnosť a 
             vodeodpudivosť.Eliminuje rôznorodú nasiakavosť podkladu - 
             homogenizuje. Vyznačuje sa zvýšenou priľnavosťou farieb k podkladu. 
             Predlžuje dobu spracovateľnosti následne aplikovaného materiálu a 
             znižuje riziko farebných odchýlok pri maľovaní s farbami obsahujúcimi 
             pigmentové pasty.   
   
   

Bezpečnosť pri práci:    ESMAL GIPSGRUND neobsahuje žiadne organické rozpúšťadlá ani 
             iné škodlivé látky. Všetky nežiadúce nečistoty sa odstraňujú vodou, 
              príp. s pridavkom saponátu.   
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Upozornenie:   Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako + 5°C! 

     

  

     

Skladovateľnosť: 

  

Skladovať pri teplotách: od +5 °C do +25 °C. Výrobok si uchováva

     

svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale 

  
     

minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.
 Po otvorení spotrebujte do 14 dní 

    

Informácia o VOC: 

  

Balenie:

    

Plastové obaly s hmotnosťou 5L.

Výdatnosť:

    

cca. 10 m²/l (v závislosti od nasiakovosti)

  
         

Aktualizácia: 

  

Aktualizácia bola vykonaná 28.8.2018.
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Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná hodnota 
pre max.obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30g/l. Vo výrobku v 
stave pripravenom na použitie je < 3g/l.
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