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Výrobok:                                                                            Dátum aktualizácie: 22.3. 2017 

 
PERFECT HĹBKOVÁ PENETRÁCIA 
 
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ ZAFARBENÝ AKRYLÁTOVÝ NÁTER 
 

 
Zloženie a charakteristika výrobku: 

Zmes vodnej disperzie makromolekulárnych látok , špeciálnych aditív a konzervačných látok. 
 
Použitie:  
Používa sa na zjednotenie podkladu a jeho nasiakavosti pred nátermi vnútorných omietok alebo fasád, lepením obkladov 
a dlažieb, vyrovnávaním podláh samonivelačnými hmotami, lokálnymi opravami podkladových betónov a pod. Vplyvom 
extrémne malých častíc penetruje do hĺbky. Dobre sa pretiera. Čiastočne zafarbenie penetrácie pomáha pri kontrole 
rozsahu natieranej plochy – aby nezostal nenapenetrovaný podklad.  
 
Odtiene: 

Mliečna, do modra zafarbená kvapalina. 
 
Príprava podkladu: 
Podklad musí byť suchý, vyzretý. 
 
Príklad náterového postupu: 
Perfect penetračný náter hĺbkový sa nanáša štetcom na suchý, prachu a nečistôt zbavený podklad v jednej alebo 
v dvoch vrstvách (podľa nasiakavosti podkladu).  
 
Odporúčané spôsoby aplikácie: 
Štetec, striekanie 
 
Parametre náterovej hmoty: 
obsah neprchavých zložiek v hmot. %: 7-8 
 
Riedidlo: 

Na vysoko nasiakavé podklady používa neriedená penetrácia. 
Na nasiakavé podklady riedená až 1:3 (1 diel penetrácie : 3 dielom vody). 
Na nenasiakavé a málo nasiakavé podklady riedená až 1:5 (1 diel penetrácie : 5 dielom vody). 
Výdatnosť závisí od nasiakavosti podkladu a pomeru riedenia a je 5 až 30 m2/kg. 
 
Veľkosť balenia 

1 kilogram; 5 kilogramov 

 
VOC – obsah organických prchavých látok: 
Kategória: A/h  
Prahová hodnota obsahu prchavých organických látok (VOC): 30 g/l 
Max. obsah prchavých organických látok (VOC) v stave pripravenom na použitie: 0,8 g/l 

 
Skladovateľnosť: 

Výrobok si uchováva úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale. Skladujte v suchom 
sklade pri teplote +5 až + 25 

°
C. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom! 

 
Likvidácia odpadov a obalov: 

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku 
odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo ich odovzdajte osobe oprávnenej na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Ďalej pozrite bezpečnostný list výrobku. 
 
Upozornenie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia: 
Dodržujte základné hygienické pravidlá. Výrobok nie je určený na nátery prichádzajúce do priameho styku 
s požívatinami, krmivami a pitnou vodou. 

 

 

 

 



Technický list. 
 

 

 
DISTRIBÚTOR: 
Perfect Colour s.r.o. 
Priemyselná 260 
965 01 Žiar nad Hronom 
SLOVENSKO  
perfectcolour@perfectcolour.sk 

            

 

 

 

 
Tieto údaje sú orientačné údaje a ich presnosť je ovplyvnená vlastnosťami rôznych materiálov a nepredpokladanými vplyvmi 
pri spracovaní. Spracovateľ – aplikátor – nesie zodpovednosť za správne použitie výrobku podľa návodu na použitie a za 
správnu aplikáciu náterového systému, t. j. musí vždy zhodnotiť všetky podmienky aplikácie a spracovania, ktoré by mohli 
ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Preto odporúčame spracovateľovi urobiť vždy skúšku na konkrétne pracovné 
podmienky a druh aplikovaného povrchu. Vyššie uvedené údaje sú údaje, ktoré ovplyvňujú konkrétne pracovné podmienky, a 
preto nezakladajú právny nárok. Informácie nad rámec tohto katalógového listu je potrebné konzultovať s výrobcom. 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu v katalógových listoch bez predchádzajúceho upozornenia. 


