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Caparol Tiefgrund TB   
 
Špeciálny penetra�ný prostriedok s obsahom rozpúš�adiel s miernym zápachom 
 
 

Popis výrobku 
Špeciálny penetra�ný 
prostriedok bezfarebný po 
vyschnutí na vonkajšie a 
vnútorné plochy. Na 
základné nátery a 
spev�ovanie starých 
omietok, ktoré uvo��ujú na 
povrchu piesok, a plôch 
s chemicky odstránenými, 
umytými alebo mechanicky 
odstránenými starými 
nátermi. 
 
Pojivová báza:  
akrylátová živica v roztoku 
alifátov 
 
Farebný odtie�:  
transparentný (prieh�adný) 
 
Ve�kos� balenia: 
10 l 
 
Skladovanie:  
V chladnom a suchom 
prostredí. Skladovate�nos� v 
originálnom uzavretom 
obale 12 mesiacov. 

Spracovanie 
Na drolivých poréznych 
omietkach natierajte 
dvakrát, pokia� je náter 
mokrý. Na slabo nasiakavé 
podklady nanášajte Caparol 
Tiefgrund TB, riedený 
maximálne 20% 
terpentýnovej náhrady alebo 
lakového benzínu. Základný 
náter nesmie tvori� uzavretý 
lesklý film. 
 
Postup nanášania: 
natieraním 
 
Minimálna teplota pri 
spracovaní:  

(Teplota okolitého vzduchu, 
materiálu a podkladu pri 
spracovaní a vysychaní):  
Možno spracováva� i pri 
teplotách pod 0°C, pokia� je 
podklad suchý. 
 
Riedenie: Terpentýnovou 
náhradou alebo lakovým 
benzínom (maximálne 20%).  
 
Spotreba: Cca 150 - 300 
ml/m2 pod�a nasiakavosti 
podkladu (smerná hodnota 
bez záruky, presnú spotrebu 
stanovte na skúšobnej 
ploche). 
 
Doba vysychania: Pri 
+20°C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu 65 % za 6 - 8 
hodín.  
 
�istenie pracovného 
náradia: O�istite ihne� po 
použití terpentýnovou 
náhradou alebo lakovým 
benzínom. 
 
Pozor: Aby bolo možné 
dosiahnu� špeciálnych 
vlastností tohto výrobku, 
nesmie sa mieša� s inými 
výrobkami. 

Inštrukcie 

Bezpe�nostné pokyny 
Obsahuje uh�ovodíky.  
Hor�avý. Jedovatý pre vodné 
organizmy, môže spôsobi� 
dlhodobé nepriaznivé ú�inky 
vo vodnej zložke životného 
prostredia. Škodlivý, po 
požití môže spôsobi� 
poškodenie p�úc. 
Opakovaná expozícia môže 
spôsobi� vysušenie alebo 
popraskanie pokožky. Pary 
môžu spôsobi� ospalos� 

a závrat. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. Uchovávajte 
nádobu tesne uzavretú a na 
dobre vetranom mieste. 
Uchovávajte mimo dosahu 
zdrojov zapálenia – Zákaz 
faj�enia. Nevdychujte 
pary/aerosóly. Zabrá�te 
kontaktu s pokožkou 
a o�ami. Nevypúš�a� do 
kanaliza�nej siete. 
V prípade požiaru použite 
piesok, CO2, suchý hasiaci 
prášok. V prípade požitia, 
okamžite vyh�adajte 
lekársku pomoc a ukážte 
tento obal alebo ozna�enie. 
Používajte len na dobre 
vetranom mieste. 
Uskuto�nite náležitú 
kontrolu, aby ste zabránili 
kontaminácii. Zabrá�te 
uvo�neniu do životného 
prostredia. Oboznámte sa 
so špeciálnymi inštrukciami, 
kartou bezpe�nostných 
údajov. Pri požití 
nevyvoláva� zvracanie, 
okamžite vyh�adajte 
lekársku pomoc a ukážte 
tento obal alebo ozna�enie. 
Pri úraze spôsobenom 
vdýchnutím látky 
postihnutého vyve�te na 
�erstvý vzduch 
a zabezpe�te mu k�ud.  
 
 

Bezpe�nostné pokyny / 
likvidácia 
Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
Zvyšky materiálu: Odpadové 
farby a laky obsahujúce 
organické rozpúš�adlá alebo 
iné nebezpe�né látky (kod 
08 01 11). 



Zne�istené obaly: Obaly 
obsahujúce zvyšky 
nebezpe�ných látok alebo 
kontaminované 
nebezpe�nými látkami (kod 
15 01 10). 
 
 
Trieda ohrozenia vody: 
WGK 3, zna�ne nebezpe�ný 
pre vodu (samostatné 
zaradenie) 
 
Trieda nebezpe�ných 
látok pod�a VbF (vyhlášky 
o hor�avých kvapalinách): A 
II 
 

ADR/RID: UN 1263, trieda 
3, III 
 
Ur�ené iba na priemyselné 
použitie. 
 
Spôsob likvidácie: 
Spa�ovne zvláštnych 
odpadov alebo skládky 
problematických odpadov. 
Nelikvidujte s domovým 
odpadom. Zabrá�te 
preniknutiu do kanalizácie, 
pôdy alebo vody. 
 
Prehlásenie o 
obsiahnutých látkach: 
Akrylátová živica, lakový 
benzín. 

 
 
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�. 


