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

Vysoce jakostní vápenný nátěrProdukt:

K provádění vápenných nátěrů na minerální a nasákavé podklady, pro vnitřní i vnější použití.Použití:

Vysoká krycí schopnost, bez chemických přísad, proti plísním, vhodný pro alergiky, regulující
vlhkost, váže škodlivé látky, prodyšný.

Vlastnosti:

Složení: hašené vápno, minerální pigmenty

Technické údaje:

Spotřeba materiálu cca 0,15–0,25 kg/m² na nátěr

Spotřeba materiálu –  podrobnosti orientační hodnota podle podkladu, na drsný povrch větší

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +6 °C.

Nezpracovávat při přímém působení slunečních paprsků, za deště nebo při silném větru. Vzít v úvahu možnost nočních
mrazů.
Při teplotách nad +28 °C udržovat podklad vlhký.

Podklad musí být bez prachu, nosný, savý, předem navlhčený a bez výkvětů.

Podklad:

Silně nasákavé a sprašující podklady se doporučuje ošetřit nátěrem PROFI PORETEC SUMPFKALK.

Zpracování:

štětec, vhodné stříkací zařízení

Míchání:

Materiál zřeďte vodou a opatrně promíchejte. Pokud je podklad vysoce savý, základní nátěr zřeďte vodou (1:1–1:2).

Pracovní postup:

Podklad dostatečně navlhčete a mezi nátěry udržujte vlhký. Nanášení provádějte do kříže měkkým malířským štětcem.
Tónování lze provést všemi vápenovzdornými a světlostálými pigmenty nebo tónovacími pastami (doporučujeme max. 
množství pigmentu 8 %). V případě probarveného zboží je třeba vždy smíchat několik kbelíků dohromady, aby nedošlo k 
barevným rozdílům.

Doba schnutí:

12 hodiny/hodin
Doba schnutí je závislá na počasí a může také trvat více týdnů.
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Upozornění:

Nezpracovávat při přímém působení slunečního záření, za deště nebo silného větru. Pozor na možnost nočních mrazíků. 
Při teplotě nad 28 °C udržujte podklad vlhký. Plné krycí schopnosti nátěr dosáhne až po úplném zaschnutí. Místy se 
může vytvořit typický vápenný lesk. V tomto případě lze tento lesk z povrchu omítky odstranit měkkým štětcem nebo 
prostředkem PROFI PORETEC ÄTZFLÜSSIGKEIT (naneste zkušební nátěr). Vápenný nátěr zasychá absorbováním CO₂ ze 
vzduchu a odpařováním záměsové vody a stává se tedy nerozpustný ve vodě. Tato karbonatace je podporována vlhkostí. 
Přilehlé povrchy musí být zakryty.

Navazující plochy ze skla, keramiky, kovu a přírodního kamene zakrýt. Potřísnění okamžitě odstraňte.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn výrobcem.

Balení:

Kat. č.

7582

7583

Balení

kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta; bílý

kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta; probarvený

Skladování:

12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým
slunečním zářením.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

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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