
TECHNICKÁ INFORMÁCIA 

 
 
 

CarboSol Grund 
 
Základná náterová hmota. Neobsahuje rozpúšťadlá. Takmer bez zápachu. 
 
 Účel použitia: 
Špeciálna základná náterová hmota pre vodoodpudivú úpravu a vyrovnanie nasiakavosti 
rozdielne alebo silne nasiakavých plôch v interiéry aj exteriéry. Je určená pod fasádne výrobky 
CarboSol (a iné silikónové výrobky). 
 
 Pojivová báza: 
Silan - akrylát 
 
 Farebný odtieň: 
Namodrale mliečny, po zaschnutí takmer bezfarebný. 
 
 Skladovanie: 
V chlade, nad bodom mrazu. Originálne uzavreté obaly je možné skladovať 12 mesiacov. 
 
 Aplikácia: 
Základný náter: Na normálne savé podklady sa výrobok používa neriedený. Na silno savé 
plochy naneste neriedenú hmotu 1x, avšak do nasýtenia podkladu. 
 
Postup pri aplikácii: štetec, striekanie 
Bez vzduchové tlakové striekanie: uhol nástreku: 20-50° 
         tryska: 0,015“ 
         tlak: 60 bar 
 
 Minimálna teplota pri aplikácii: 
(teplota vzduchu, materiálu a podkladu pri vlastnej aplikácii a schnutí) 
Materiál neaplikujte pri teplotách nižších než +5 °C, na priamom slnku, pri daždi alebo silnom 
vetre. Pozor pri nočných mrázikoch! 
 
 Riedenie: 
Nerieďte. 
 
 Spotreba: 
Cca 100-150 g/m2 podľa nasiakavosti podkladu (orientačná hodnota bez záruky, presnú 
spotrebu je treba zistiť na skúšobnej ploche). 
 
 Doba schnutia: 
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % je náter po 6-8 hodinách na povrchu suchý a pretiera 
teľný. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia odpovedajúcim spôsobom 
predlžuje. 
 
 Čistenie náradia: 
Okamžite po použití vodou. 



 Upozornenie: 
Aby zostali zachované špecifické vlastnosti výrobku, nesmie sa miešať s inými výrobkami. 
 
 
 
Obsah balenia: 
12 kg 
 
 
 
Medzná hodnota EU pre obsah prchavých organických látok (VOC) 
v tomto výrobku (kat. A/h): 50 g/l (2007) 
 30 g/l (2010) 
Výrobok obsahuje: < 1 g/l VOC 
 
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: 
Výrobok nie je nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemikáliách a nepodlieha preto 
označovacej povinnosti. Pri manipulácii s chemickými výrobkami preto zachovávajte obvyklú 
opatrnosť a dodržujte hygienické opatrenie. Uchovávajte mimo dosah detí. 
 
Kód odpadu: 
57303 (podľa ÖNORM S 2100). 
 
EWC/EAK: 08 01 03 
 
 
 
Likvidácia: 
Spaľovňa zvláštnych odpadov alebo zberne zvláštnych odpadov. Nevyhadzujte do domového 
odpadu. Zamedzte úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy. K recyklácii odovzdávajte 
len celkom prázdne obaly. 
 
Technické poradenstvo 
V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o 
technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré 
nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s 
našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady 
k daným objektom. 
 
 
Výrobok je určený len pre profesionálne použitie! 
 
 
Technická informácia  - vydanie: január 2007 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S 
ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ 
nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú 
zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým 
vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť. 
 

 


