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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

 

PROFI Uni Tiefengrund Kat. č.: 6431, 6433 
Aktualizácia 9/2021 

 
Produkt: Univerzálny hĺbkový penetračný náter. 
 
Použitie: K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a spevneniu starých i nových nedostatočne pevných 

podkladov. K zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev. Nie je vhodný na disperzné 
podklady. 

 
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, nízky difúzny odpor, odolnosť voči alkáliám, šetrný k životnému 

prostrediu, bez rozpúšťadiel. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Spotreba materiálu: 

styren-akrylátové pojivo, prísady, voda 
cca 0,15–0,3 kg/m²/1 náter  

 
Normy:  - 
 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, bezprašný, nesmie byť zamrznutý. 
Miešanie: 
Dôkladne premiešať pomocou nízkootáčkového miešadla. Riediť možno čistou vodou 
podľa zvyklosti max. do 5 %. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Možno nanášať valčekom alebo štetcom. V prípade dvojvrstvové aplikácie nutné dodržať 
časový odstup 24 hodín medzi jednotlivými nátermi. Nemožno spracovávať pri silnom 
vetre, priamom slnečnom žiarení alebo za dažďa. Spracovávať pri teplote podkladu a 
vzduchu +5 až +30 °C. Pozor na nebezpečenstvo neskoršieho zmrznutia pri následnom 
poklese teploty. Okolité plochy chrániť pred znečistením. Pri +20 °C a 65% vlhkosti 
vzduchu je náter po 4 hodinách suchý na povrchu a po 12 hodinách je už úplne suchý. 
Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa táto doba predlžuje. 

 
Likvidácia odpadu: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
 
Skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 

až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok 
nesmie zmrznúť. 

 
Balenie: Kanister 5 kg/64 kanistrov–320 kg paleta,  

kanister 10 kg 48 kanistrov–480 kg paleta. 
 
Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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