
Technická informácia            
 
 

Sylitol Koncentrát  
 
 
Špeciálny penetra�ný prostriedok pre silikátové farby Sylitol. 
  
 

Popis výrobku 
Ú�el použitia: 
Základný prostriedok, 
riedite�ný vodou, na 
spev�ovanie a egalizáciu 
podkladu pred nátermi 
silikátovými farbami Sylitol. 
 
Ve�kos� balenia: 
12 kg 
 
Skladovanie: V chladnom a 
nemrazivom prostredí. 
 
Farebný odtie�:  
po vyschnutí transparentný 
(bezfarebný) 
 
 

Spracovanie 
Postup nanášania:   
Natieraním.  
 
Riedenie:  
1 : 1 �istou vodou 
 
Spotreba:  
Cca 200 - 300 g/m2 
zmiešaného materiálu 
(smerná hodnota bez 
záruky, presnú spotrebu 
stanovte na skúšobnej 
ploche). 
 
Minimálna teplota pri 
spracovaní:  
(Teplota okolitého vzduchu, 
materiálu a podkladu pri 
spracovaní a vysychaní): 
Nespracovávajte pri teplote 
pod +7°C, za priameho 
slne�ného žiarenia, za 
daž�a alebo za silného 
vetra. Pozor na 
nebezpe�enstvo no�ných 
mrazov. 
 

Doba vysychania: Pri 
+20°C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu 65 % dodržujte 
dobu vysychania medzi 
jednotlivými nátermi 
minimálne 12 hodín. Pri 
nižšej teplote a vyššej 
vlhkosti vzduchu sa doba 
vysychania predlžuje. 
 
�istenie pracovného 
náradia:  
Ihne� po použití vodou. 

Vhodné podklady  
Podklady musia by� suché a 
zbavené ne�istôt i 
odpudzujúcich �astíc. 
Informácie k jednotlivým 
druhom podkladov vi�te 
v technickej informácii 
k materiálu Sylitol 
Fassadenfarbe. 
 
Pozor:  
Okolie natieraných plôch, 
zvláš� sklo, keramiku, 
kabrinec, prírodný kame� a 
kovové sú�asti starostlivo 
zakryte. Pokvapkanie 
farbami ihne� umyte 
množstvom vody. 
Aby bolo možné dosiahnu� 
špeciálnych vlastností týchto 
výrobkov, nesmú sa mieša� 
s inými výrobkami. Aby sa 
zabránilo zna�eniu 
jednotlivých �ahov, 
spracovávajte farbu naraz, 
pokia� je mokrá.  
Nehodí sa na nátery 
lakových a disperzných 
farieb, PVC, �isto sadrových 
omietok a dreva. 
 

Inštrukcie 
Bezpe�nostné pokyny: 

Uchovávajte mimo dosahu 
detí. V prípade kontaktu s 
o�ami je potrebné ihne� ich 
vymy� s ve�kým množstvom 
vody a vyh�ada� lekársku 
pomoc. Nevypúš�a� do 
kanaliza�nej siete.  
Podrobnejšie údaje: vi�te 
bezpe�nostný list. 
 
Trieda nebezpe�ných 
látok pod�a VbF (vyhlášky 
o hor�avých kvapalinách): 
neuvádza sa 
 
ADR/GGBG: neuvádza sa 
 

Likvidácia 
Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
Zvyšky materiálu: Odpadové 
farby a laky iné ako uvedené 
v 08 01 11 (kod 08 01 12). 
Zne�istené obaly: Plastové 
obaly (kod 15 01 02). 
 
 
 
 
Technické poradenstvo 
V tomto tla�ive nie je možné 
pojednáva� o všetkých 
podkladoch, ktoré sa vyskytujú 
v praxi, a o technických 
postupoch povrchových úprav 
týchto podkladov. 
V obtiažnych prípadoch Vám 
naši odborní poradcovia 
poskytnú detailné rady k daným 
objektom. 
 
Servisné stredisko: 
tel. 00420 387 203 402 
      00421 248 206 112 
fax 00421 248 206 113 
e-mail: info@caparol.sk



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informácia -  vydanie: jún 2008 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stup�a techniky a našich 
skúseností. S oh�adom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci 
alebo užívate� nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúša� naše 
materiály na vlastnú zodpovednos�, �i sú vhodné k plánovanému ú�elu použitia za daných podmienok 
v objekte. Novým vydaním stráca toto tla�ivo svoju platnos�. 
 
 


