Informačný list pre prípravu podkladu
Tento list poskytuje informáciu o spôsobe prípravy vonkajších a vnútorných stien
pred aplikáciou povrchových úprav POLYTEX.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť suchý, nosný, pevný, dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty,
výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc, spĺňajúci požiadavky normy STN EN 13914.
Pôvodné, silne kriedujúce nátery alebo inak znečistené povrchy omyte, nechajte dostatočne vyschnúť.
Trhliny vyspravte vhodným tmelom podľa návodu výrobcu.
Nepriľnavé podklady alebo ich časti odstráňte obrúsením, okartáčovaním, oškrabaním, prípadne
prúdom tlakovej vody.
Omietky a nátery napadnuté plesňami a riasami ošetrite likvidátorom plesní PENAD C alebo PENAD R,
omyte vodou.
Omietky a nátery zaťažené výkvetmi solí očistite za sucha kefou.
Upozornenie: Na nátery podkladu zaťaženého výkvetmi nie je možné prevziať záruku!
Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku umyte vodou s odmasťovacími prostriedkami
a nechajte vysušiť.

Omietky vápenné, vápenno-cementové a cementové (STN EN 998, CSII-IV)

Príprava podkladu: Nové omietky nechať dostatočne vyzrieť (3-4 týždne). Staré očistiť a zbaviť prachu.
Penetračný náter: PENAD NANO - na porézny, silne a rozdielne nasiakavý podklad.
PENAD FIS - na pevný súdržný ľahko nasiakavý podklad.

Omietky a stierky na báze organických spojív (STN EN 15824)

Príprava podkladu: Zbaviť prachu. Silno znečistený podklad očistiť tlakovou vodou.
Penetračný náter: PENAD NANO - na porézny, silne a rozdielne nasiakavý podklad.
PENAD FIS - na pevný súdržný ľahko nasiakavý podklad v prípade potreby
pigmentovaného podkladného náteru.
Bez penetrácie - na pevný súdržný ľahko nasiakavý podklad, ktorý má
podobnú farebnosť ako nový vrchný náter.

Súdržné staré matné nátery

Príprava podkladu: Očistiť a zbaviť prachu.
Penetračný náter: PENAD NANO - na porézny, silne a rozdielne nasiakavý podklad.
PENAD FIS - na pevný súdržný ľahko nasiakavý podklad v prípade potreby
pigmentovaného podkladného náteru.
Bez penetrácie - na pevný súdržný ľahko nasiakavý podklad, ktorý má
podobnú farebnosť ako nový vrchný náter.

Betón

Príprava podkladu: Očistiť a zbaviť prachu. Nesúdržné časti mechanicky odstrániť a vyspraviť.
Penetračný náter: PENAD NANO - na porézny, silne a rozdielne nasiakavý podklad.
PENAD NK - na pevný súdržný veľmi hladký podklad.

Súdržné staré lesklejšie a nesavé nátery

Príprava podkladu: Očistiť, jemne zdrsniť a zbaviť prachu.
Penetračný náter: PENAD NK

Staré nátery vápennými, cementovými a minerálnymi farbami
Príprava podkladu: Mechanicky odstrániť a zbaviť prachu.
Penetračný náter: PENAD NANO

Výstužná mriežka zahladená stierkou alebo lepiacou maltou (ETAG 004)
Príprava podkladu: Jemne prebrúsiť a zbaviť prachu.
Penetračný náter: PENAD FIS

Sadrokartón

Príprava podkladu: Očistiť, zbaviť prachu a prípadne ošetriť tmelené spoje PENADom NANO.
Penetračný náter: PENAD FIS

Omietky sadrové (STN EN 13 279, B1-B7)

Príprava podkladu: Mechanicky očistiť a zbaviť prachu.
Penetračný náter: PENAD NANO
Upozornenie: Tento podklad je vhodný iba pre nátery s vysokou priepustnosťou vodných pár, najlepšie
v bielom prevedení, prípadne tónovaný do veľmi jemných farebných odtieňov!

Drevené nenosné konštrukcie

Príprava podkladu: Drevo musí byť suché, čisté, zbavené mastnôt, živice, ošetrené voči škodcom.
Pred a po prvom nátere podklad obrúsiť jemným brúsnym papierom (zrnitosť 180 a vyššia). Vlhkosť
dreva listnatých stromov nesmie presiahnuť 12 %, u ihličnatých stromov 15 %.
Penetračný náter: Bez penetrácie. Natrieť priamo 2 vrstvy laku ACTIN L natónovaného do lazúrovacích
alebo farebných krycích odtieňov.

Kovové nenosné konštrukcie

Príprava podkladu: Kovové podklady musia byť suché, čisté, zbavené hrdze a mastnoty, ošetrené
základným antikoróznym náterom.
Penetračný náter: Bez penetrácie. Natrieť priamo 2 vrstvy farebného krycieho laku ACTIN L.

Tento informačný list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.
V Porúbke, 11.02.2020. Zmeny vyhradené.
Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností
a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky.
Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel.
Užívateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú
zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.
Bližšie informácie žiadajte:
POLYTEX, spol. s r. o., Porúbka 232, 013 11 Porúbka
E-mail: info@polytex.sk, www.polytex.sk

