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1 POPIS PRODUKTU 

 Základní penetrační nátěr na vodní bázi pro aplikaci válečkem. Je určený pro savé minerální cementové podklady, 
které jsou schváleny pro následné lakování produktem Dr. Schutz PU Anticolor.  Redukuje savost a vylepšuje 
přilnavost následně aplikovaného laku. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, lehká aplikace.   

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Lakování minerálních cementových stěrkovacích hmot, které jsou od výrobce doporučeny a povoleny k výrobě 
podlahových povrchů s přímým používáním. Použití možné pouze na testované stěrkovací hmoty (*).  
 
Upozornění: Stěrkovací hmoty na bázi sádry nejsou všeobecně vhodné pro lakování produkty na vodní bázi. Pokud 
je takovýto požadavek, doporučujeme provést zkoušku na vlastní odpovědnost. 

  

3 POUŽITÍ 

 Primer důkladně protřepat. Primer nanést rovnoměrně Dr. Schutz Lakovacím válečkem-Aquatop v jedné vrstvě 
tak, aby došlo k nasycení podkladu. Během nanášení nenechat naschnout.  

  
Upozornění: 

- Podklad musí být odborně připraven pro aplikaci. Musí být zbaven všech ochranných   nátěrů, musí být 
čistý, suchý, bez zbytků oleje, vosku nebo prachu. 

- Před aplikací na nově vystěrkovaný povrch je nutné počkat na dostatečné vytvrzení stěrky tak, jak 
předepisuje její výrobce. Tvrdost stěrkovací hmoty je nutné zkontrolovat testem škrábnutí. Dle předpisu 
výrobce je zpravidla nutné také jemné přebroušení povrchu.  

- Teplota v prostoru, teplota povrchu a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší      
než +15°C. 

- Primer nenalévat přímo na podlahu, vždy pracovat z lakovací nádoby. 
- Před jednorázovým použitím na stěrkovou hmotu doporučujeme provést reprezentativní zkušební vzorek. 

Vždy dbát také na všechna doporučení výrobce stěrkovací hmoty.  
- Dbát na všechna odborná pravidla. 

 

4 SPOTŘEBA 

  cca 60-80 ml/m² (12-16 m²/l).  
U silně savých podkladů je možné zvýšení spotřeby.  
 
 

5 DOBA SCHNUTÍ 

 Opatrně pochozí a pro nátěry Dr. Schutz PU Anticolor je povrch za cca 1-2 hodiny, ovšem ne déle než 12 hodin (při 
teplotě 20 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu, pohybu vzduchu).  
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 Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.  
 
 

6 SKLADOVÁNÍ 

 Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Použitelnost 12 měsíců od data výroby při skladování v 
originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.  

 Při změnách teplot při skladování nebo po otevření nádoby se mohou vytvořit naschlé částice. Tyto je nutné před 
zpracováním přecedit.  

  

7 TECHNICKÁ DATA  

 Obsah látek: voda, polyakrylát, polyurethan, glycolether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje 
Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. 
GISCODE: W3DD+ / voc (g/l) 110 (ISO11890) 2004/42/IIA(j)(140)140.  
ADR/RID: žádná nebezpečí.  
CLP: žádné označení nutné.  
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu s nízkým obsahem nebezpečných látek. 
Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru. 
 

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 - Čištění nářadí vodou. Důkladně vyprané válečky doporučujeme skladovat celé ponořené do vody, tím 
se zamezí vzniku naschlých částic. Před dalším použitím důkladně vyždímat. Voda z válečku může 
ovlivnit vzhled nátěru.  

- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem 
šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě. 

- (*) Kontaktujte naše technické poradenství. Při aplikaci na stěrkovací hmotu, která nebyla 
vyzkoušena, doporučujeme provést zkušební vzorek a otestovat jej na přilnavost. 
 

 

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-
schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.  

 
 
 
 
 

http://www.dr-schutz.cz/
http://www.dr-schutz.cz/
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Výroba · Vývoj · Logistika 

Dr. Schutz GmbH 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16  
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com 
 

Výhradní partner pro ČR a SR 

floorcolor s.r.o. 
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +420 / 515 227 272 
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz  
 

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu 
techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržováním stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na 
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní 
odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. 
Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být 
dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze 
svoji platnost. 
 

http://www.dr-schutz.com/
mailto:info@floorcolor.cz
http://www.floorcolor.cz/

