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Definice výrobku
Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení
savosti podkladu.

Barva
Dodává se v tekuté konzistenci v mléčném zabarvení, po aplikaci
a vyschnutí je transparentní.

 Požadavky na podklad
Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené
vápenné, vápenocementové, cementové a polymercementové malty,
omítky a stěrkové vrstvy ETICS. 
Podklad musí být suchý, vyzrálý (alespoň 5 dnů), bez tvarových změn,
dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje, mastnoty,
které mohou způsobit oddělení vrstvy nátěru, volné části podkladu se
musí odstranit.
Všechny objemově nestabilní podklady, podklady obsahující organické
součásti (např. dřevovláknité desky apod.) a jiné nestandardní podklady
je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití weber.podkladu A. V pří-
padě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití
materiálu s výrobcem.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. Při nanášení
je nutné se vyvarovat aplikaci při přímém slunečním záření, větru a dešti.
Při rychlém vysychání může dojít k nanesení nestejných množství pod-
kladního nátěru v ploše.

Pokyny pro zpracování
Materiál před penetrací se ředí čistou vodou v poměru 1:5 – 1:10 dle
savosti podkladu. Nanáší se štětcem nebo válečkem. Na velmi savé pod-
klady doporučujeme materiál ředit ve vyšším poměru a nanášet 
ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu provádět až po dokonalém vyschnutí
předchozí vrstvy.

Použité nářadí
Štětce a štětky s přírodním chlupem, fasádní váleček.

Čištění
Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit
vodou.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nej-
novějších technických poznatcích.

Použití
K úpravě podkladu před prováděním povrchových úprav ze šlechtěné
omítky tevamin rustikal a dekorativní omítky weber.pas marmolit
jemné a střední zrnitosti.

Balení
V 1 kg, 2 kg, 4 kg, 18 kg a 40 kg PE obalech.

Skladování
V neotevřeném původním obalu při teplotě +5 °C až +25 °C, chránit
před vyschnutím. NESMÍ ZMRZNOUT!!! Záruka při  dodržení podmínek
skladování 12 měsíců.

sjednocuje a snižuje savost podkladu
zvyšuje přídržnost povrchových úprav
prodlužuje zpracovatelnost následné
povrchové úpravy
snižuje riziko barevných odchylek 
následné povrchové úpravy
rychle zasychá
minimální spotřeba = ekonomická

Nejdůležitější vlastnosti

weber.podklad A

název spotřeba číslo výrobku
weber.podklad A
- pro 1 vrstvu  cca 0,03 kg/m2 NPA100




