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Oblast použití: Pigmentovaný základní nátěr bez obsahu rozpouštědel s minerálními plnivy.
Univerzální základní penetrační nátěr pro sjednocení nasákavosti silně nebo rozdilně savých 
podkladů.
Úprava podkladu před následným nanášením minerálních vrchních nebo pastovitých vrchních 
omítek HASIT na bázi (Silikonu,Silikátu,SiSi®-, nebo Akrylátu) ve vnějším nebo vnitřním prostředí.
Všechny technické parametry a vlastnosti konečné vrchní povrchové úpravy jsou testovány spolu 
se základním penetračním nátěrem. Tento penetrační nátěr je relevantní pro snížení nasákavosti 
(30 % snížení), sjednocení savosti podkladu, sjednocení optického vzhledu, zjednodušuje 
praktickou aplikaci vrchních omítek a je proto důležitou součástí systému. Kromě toho také chrání 
všechny existující organické pigmenty (pH neutralizace povrchu).

Vlastnosti: • Vysoká přilnavost
• Egalizuje porovité podklady.
• Redukuje nasákavost podkladu

Zpracování:

         

Technická data
Číslo výrobku 141863 23072 23071
EAN 4038502100924 4038502100931
Celní tarifní číslo 32041100 32041100
Způsob balení

Množství na balení 2 l /Bal. 5 l /Bal. 15 l /Bal.
Balení na paletě 64 Množ./Pal. 24 Množ./Pal.
Barva Bílá
Spotřeba ca. 0,18 l/m²
Hustota ca. 1,5 kg/l
Hodnota pH ca. 8,5

Materiálové složení: • Disperzní pojivo
• Minerální plniva
• Barevné pigmenty
• Organický

Podmínky zpracování: Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutí a následným navlhčením.

Podklad: Podklad musí být suchý, nosný a bez nečistot, jako je prach, saze, řasy, výkvěty apod.

Příprava podkladu: Aplikace penetračního nátěru a vrchních omítek musí být v souladu s technickým listem a všemi 
národními mormami a předpisy.
Na sádrokartonové, sádrovláknité, dřevovláknité a dřevěné desky je nutné HASIT Putzgrund 
aplikovat ve dvou nátěrech.

Příprava materiálu: Připraveno k okamžitému použití
Neředit
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Zpracování: Nanášejte vhodným štětcem, válečkem nebo štětcem, abyste dosáhli plného a rovnoměrného 
krytí.
Před aplikací penetračního nátěru HASIT Putzgrund musí být podkladní omítky nebo armovací 
stěrky celoplošně vyschlé. Minimálně 1 mm omítky = 1 den schnutí (závisí na počasí a teplotě).
Betonové podklady musí mít před aplikací penetračního nátěru maximální zbytkovou vlhkost < 2,5 
% ( měřeno CM metodou).
Doba schnutí před nanesením finálního nátěru nejméně 12 hodin (v závislosti na teplotě a 
povětrnostních podmínkách).
Nízké teploty a vysoká relativní vlhkost vzduchu prodlužují čas schnutí.
Před aplikací probarvené šlechtěné omítky je nutné použít i probarvený penetrační přípravek 
v nejbližším možném odstínu. Pře aplikací mozaikových omítek je nutné použít penetrační 
přípravek v tmavším odstínu než je mozaiková omítka. Dodatečná výměna není možná.
Přilehlé stavební části (okna, dveře, dlažba, obklady atd.) nutno chránit zakrytím proti potřísnění, 
popřípadě ihned za mokra očistit.

Zvláštní pozornost: V následujících nezbytně nutných případech doporučujeme použít HASIT Putzgrund PREMIUM: 
volné stříšky, nechráněné fasády, fasády v tmavých odstínech, kritické lokalizační faktory (vysoká 
generace mlh, jezera, údolí rašelinišť, atd), při možném mikrobiologickém zatížením výtrusy a pyly 
z okolí od okamžiku aplikace až po celkové vyschnutí podkladů a také při použití všech na trhu 
dostupných podkladních omítek a armovacích tmelů na bázi šedého cement.

Balení: V recyklovatelných plastových kbelících.

Skladování: Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5 °C do +30 °C.
Minimální skladovatelnost 12 měsíců

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečností informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím 
nutno důkladně pročíst.

Všeobecné informace: Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro 
zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese 
odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. 
Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové 
povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro 
zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je 
zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a 
zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů 
naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní 
pobočce.


