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Kat. č.: 7582, 7583PROFI PORETEC VÁPENNÝ NÁTER

Vysoko akostný vápenný náterProdukt:

K vykonávaniu vápenných náterov na minerálne a nasiakavé podklady, pre vnútorné i vonkajšie
použitie.

Použitie:

Vysoká krycia schopnosť, bez chemických prísad, proti plesniam, vhodný pre alergikov, regulujúci
vlhkosť, viaže škodlivé látky, priedušný.

Vlastnosti:

Zloženie: hasené vápno, minerálne pigmenty

Technické údaje:

Spotreba materiálu cca 0,15–0,25 kg/m² na náter

Spotreba materiálu – podrobnosti orientačná hodnota podľa podkladu, na drsný povrch väčšia

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +6 °C.
Nespracovávať pri priamom pôsobení slnečných lúčov, za dažďa alebo pri silnom vetre. Vziať do úvahy možnosť nočných
mrazov.
Pri teplotách nad +28 °C udržiavať podklad vlhký.

Podklad musí byť bez prachu, nosný, nasiakavý, vopred navlhčený a bez výkvetov.

Podklad:

Silne nasiakavé a prašné podklady sa odporúča ošetriť náterom PROFI PORETEC SUMPFKALK.

Spracovanie:

štetec, vhodné striekacie zariadenie

Miešanie:

Materiál zrieďte vodou a opatrne premiešajte. Pokiaľ je podklad vysoko nasiakavý, základný náter zrieďte vodou (1:1–
1:2).

Pracovný postup:

Podklad dostatočne navlhčite a medzi nátermi udržujte vlhký. Nanášanie robte do kríža mäkkým maliarskym štetcom. 
Tónovanie je možné vykonať všetkými vápenovzdornými a svetlostálymi pigmentami alebo tónovacími pastami 
(odporúčame max. množstvo pigmentu 8 %). V prípade prefarbeného tovaru je potrebné vždy zmiešať niekoľko vedier 
dohromady, aby nedošlo k farebným rozdielom.

Doba schnutia:

12 hodiny/hodín
Doba schnutia je závislá od počasia a môže tiež trvať viac týždňov.
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Upozornenie:

Nespracovávať pri priamom pôsobení slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na možnosť nočných 
mrazíkov. Pri teplote nad 28 °C udržujte podklad vlhký. Plnej krycej schopnosti náter dosiahne až po úplnom zaschnutí. 
Miestami sa môže vytvoriť typický vápenný lesk. V tomto prípade je možné tento lesk z povrchu omietky odstrániť 
mäkkým štetcom alebo prostriedkom PROFI Poretec Ätzflüssigkeit (naneste skúšobný náter). Vápenný náter zasychá 
absorbovaním CO₂ zo vzduchu a odparovaním zámesovej vody a stáva sa teda nerozpustný vo vode. Táto karbonatácia 
je podporovaná vlhkosťou. Priľahlé povrchy musia byť zakryté.

Nadväzujúce plochy zo skla, keramiky, kovu a prírodného kameňa zakryť. Znečistenie okamžite odstráňte.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný výrobcom.

Balenie:

Kat. č.

7582

7583

Balenie

vedro (20 kg); 24 vedier/paleta; biely

vedro (20 kg); 24 vedier/paleta; prefarbený

Skladovanie:

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym
slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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