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Technický list 
 

 

 
 
 

PENETRA 
 
 

 
Penetračná akrylátová emulzia 

 
 
 

Zloženie :            Disperzia  styrenakrylátového kopolyméru s prísadou aditív. 
 
Použitie :              Používa sa na úpravu podkladu pred prevádzaním povrchových úprav  akrylátových           
                             fasádnych náterových hmôt JUPAKRYL F  a dekoratívnych omietok FASADEN    
                             MOZAIK .   
 
Vlastnosti :         Zvyšuje priľnavosť povrchových úprav k podkladu, zjednocuje a znižuje nasiakavosť  
                            podkladu, predlžuje spracovateľnosť nasledujúcej povrchovej úpravy.   
                          
Farba :                 Mliečne sfarbená disperzia, po aplikácii a vyschnutí zostáva náter transparentný. 
 
Nanášanie :        Nanáša sa fasádnym valčekom, maliarskou štetkou, alebo striekacím zariadením. 
 
Výdatnos ť :       cca  15-25m2 /liter (po zriedení) 
 
Riedidlo :          Voda 
 
Požiadavky na podklad:   
Vhodnými podkladmi sú vápenné, vápennocementové a cementové omietky, stierkové vrstvy 
kontaktných zatepľovacích systémov, sadrokartón a pod.    
Všetky podklady musia byť vyzreté, pevné, nepohyblivé, suché, bez trhlín, prachu a mastnoty ako 
i bez voľne oddeliteľných častíc. 

                Najnižšia teplota pri spracovaní by nemala klesnúť pod +5°C. Nanášanú plochu treba chráni ť pred 
priamym slnečným žiarením, silným vetrom a dažďom. 
 

 
                Spôsob spracovania : 

Penetračná akrylátová emulzia „PENETRA“ sa riedi čistou vodou v pomere 1:1 - 1:2 podľa savosti 
podkladu. Na veľmi savé podklady doporučujeme penetračný materiál riediť pomerom 1:2 a nanášať 
vo dvoch vrstvách.   

Po dokonalom vyschnutí prvej vrstvy nanášame druhú. 
 
Balenie :            Plastové obaly s uzáverom   
                           10 lit. kanister,       1 paleta = 40 ks = 400 kg 
                             5 lit. kanister,       1 paleta = 72 ks = 360 kg 
                             1 lit. fľaša,           1 kartón = 10 ks =   10 kg 
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Skladovanie:          Penetračné náterové hmoty sa skladujú v pôvodných obaloch pri teplote +5°C až    
                                +25°C v suchých a u zavretých skladoch. 
 
                                POZOR ! CHRÁŇTE PRED MRAZOM A PRIAMYM SLNE ČNÝM ŽIARENÍM ! 
                           
Čistenie:                 Náradie, nádoby a nástroje je potrebné pred zaschnutím ihneď umyť vodou.     
                                Rovnako je treba ihneď umyť všetky vstavané prvky, ako sú obklady,  
                                oplechovania, okná a pod. 
                          
                 
Záručná doba:        12 mesiacov od dátumu výroby 
  
Bezpečnos ť práce: Penetračna akrylátová emulzia „PENETRA“ je netoxická a nehorľavá. Pri    
                                 dodržiavaní základných hygienických zásad  je zdravotne nezávadná. Pri práci si  
                                 chráňte telo pracovným odevom ruky rukavicami, nekryté časti tela ochranným  
                                 krémom. Pri aplikácii  striekaním používajte ochranný štít, alebo okuliare. Pri   
                                 práci nepiť, nejesť, nefajčiť. 
                                 Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou, mydlom a ošetrite  
                                 regeneračným krémom.                                                                                                                                                                   
                                                               
Upozornenie:          Nanesená penetrácia musí byť zabezpečená proti mrazu a daž ďu až do úplného  
                                 vyschnutia (pri teplotách pod 10°C a vysokej vlhkosti sa doba schnuti a predlžuje               
                                 až na 72 hodín).  
 
Poznámka :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum vydania: 14.11.2013 
 
Tento technický list nahrádza a dopĺňa predchádzajúce vydanie. 
Naše odporúčania pre použitie a spracovanie daného výrobku je vychádzajúce z našich najlepších 
doterajších poznatkov a skúseností. Užívateľ (spracovateľ) zodpovedá za správne použitie výrobku 
a musí zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. 


