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Základní nátěr
K základnímu nátěru ploch
Oblasti použití
Základní nátěr FERMACELL slouží v interiérech i exteriérech
jako podklad pod tekutou fólii FERMACELL, flexibilní lepidlo
FERMACELL nebo plošnou stěrku Powerpanel. Základní
nátěr se používá na savé a silně savé podklady jako např.
sádrovláknité desky FERMACELL, Powerpanel H2O, sádrové
stavební díly, cementové desky, omítku, beton, pórobeton,
zdivo, kámen, mazaninu, dřevotřískové nebo dřevovláknité
desky. Základní nátěr je součástí rozsáhlého těsnicího
systému FERMACELL.

Charakteristiky materiálu
Spec. hmotnost
Viskozita (Physika LC10)
Barva

cca. 1,03 g/cm3
cca. 10m Pas
mléčně modrá

Stabilita při skladování

12 měsíců

Vlastnosti
Základní nátěr FERMACELL má následující vlastnosti:

 Disperze na bázi umělé pryskyřice bez obsahu
rozpouštědel
 Pro interiéry i exteriéry
 Systém podrobený zkouškám
o Zkoušený ve spojení s tekutou fólií FERMACELL podle
technického listu ZDB: A1 a „Zkoušky těsnicích
materiálů a těsnicích systémů“

Zpracování
Podklady musí být rovné, čisté, nosné, suché, zbavené olejů,
mastnoty, prachu, nečistot a volných částic. Zbytky odstraňte
kartáčováním a odsáváním. Teplota by měla být mezi +5°C
a +25°C. Základní nátěr FERMACELL před použitím dobře
rozmíchejte, resp. protřepejte a nanášejte štětcem,
kartáčem nebo malířskou štětkou. Nářadí po použití
vyčistěte vodou. Doba schnutí závisí na teplotě vzduchu
a stavebního objektu, pohybu vzduchu, vlhkosti vzduchu
a savosti podkladu. Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50
% je doba schnutí asi 2 hodiny. Kvůli množství různých vlivů
při zpracování a aplikaci musí uživatel vždy provést zkušební
zpracování a aplikaci.

Obchodní data
Hmotnost
Čís. zboží

1 kg
79066

5 kg
79067

Čís. EAN

4007548005111

4007548005043

Čís. celního tarifu

32091000

32091000

Množství /karton

10 lahví

---

Množství /paleta

360 lahví

96 kanystrů

Hmotnost /paleta

380 kg

500 kg

Normy a zkoušky


Zkoušený ve spojení s tekutou fólií FERMACELL podle
technického listu ZDB (01-2005): A1 a „Zkoušky těsnicích
materiálů a těsnicích systémů“ úřední zkušebny kamene
a zemin, D-36678 Clausthal-Zellerfeld

Stav 2/2006. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL
Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00
Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523
Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666
Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com

