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PERMURO Putzgrund
Základní nátěr 

 Produkt Pigmentový základní nátěr pod akrylátovou omítkovinu PERMURO. Egalizuje savost podkladu 
   a vylepšuje přilnavost krycí omítkoviny. K dostání ve stejném odstínu jako krycí omítkovina.

 Použití Jako základní nátěr na savé minerální podklady jako vápenocementové, sádrové omítky  
  a beton. Upozornění: dřevovláknité desky, sádrokarton, skvrny od nikotínu musí být odizolovány  
  JSOLIT Sperrgrundem. PERMURO Putzgrund nemá izolační vlastnosti!

 Technické údaje/
 Zkoušené vlastnosti
 Pojivová báze kopolymer-disperze
 Pigmentová báze oxid titaničitý Rutil
 Spotřeba cca 200 g/m2, pro nátěr na hladký podklad, silně závislá na savosti podkladu a druhu aplikace
 Hustota cca 1,4 kg/l
 Sušina cca 55%
 Obsah rozpouštědel (VOC) EU limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/c): 75 g/l(2007) / 40 g/l(2010). 
  Tento výrobek obsahuje max. 75,0 g/l VOC

 Forma dodání
 Připraveno k použití neředit!
 Zrnitost obsahuje písek - 0,3 mm
 Barevný odstín bílý, lze tónovat ve stejném barevném odstínu jako krycí omítkovina.
 Balení nevratné nádoby po 15 kg
 Skladování  18 měsíců, skladovat v chladu, chránit před mrazem, přesné datum spotřeby je uvedeno na 

etiketě

 Zpracování
 Podklad  musí být čistý, suchý, únosný a odmaštěn. U nových omítek je nutno dodržet dobu karbonizace 

minimálně 2 - 3 týdny. Špatně držící nátěry, skvrny od oleje apod. musí být odstraněny. Zbytky 
tapet a lepidel musí být odstraněny a odizolovány JSOLIT Sperrgrundem.

 Aplikace Používat neředěné! Natírání nebo válečkování.
 Schnutí 24 hod.
 
 Upozornění Nářadí očistit ihned po použití vodou, jinak nitro ředidlem. Nezpracovávat při teplotě nižší než 
  +5°C (teplota objektu) a při vyšší vlhkosti vzduchu (>70%) a při přímém slunečním záření či 
  teplotě nad +25°C. Pro tvorbu filmu u vodou ředitelných hmot má teplota velký význam.
   Rozdílné teploty během chemické reakce mohou ovlivnit barevný odstín. Natřené plochy chraň-

te před větrem a deštěm.

 Ochranná opatření  Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit! Chránit oči a kůži! Na pracovišti 
nekuřte. Pro práci s těmito materiály jsou doporučeny rukavice a pracovní oděv. Chraňte před 
dětmi. Dodržujte  základní hygienická pravidla.

 Likvidace  Znehodnocený materiál, zbytky a déle skladovanou hmotu odevzdat ve veřejných sběrnách, 
jinak dbát Nařízení o manipulaci se zvláštními odpady.

 Třídy toxicity nezařazeno do žádné třídy toxicity
 RID/ADR nejedná se o nebezpečné zboží
 
 První pomoc  Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití 

vypláchněte ústa a vypijte 1/2 l vody, ve vážnějších případech vždy vyhledejte lékaře.


