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Datum revize:28.6.2018 

OMÍTKOVÁ PENETRACE 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
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Speciální penetrační hmota pro úpravu povrchu před aplikací Mozaikové omítky nebo akrylátových 
probarvených omítkovin. 
 
Technická data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.   

 
Charakteristika:  
 usnadňuje nanášení omítek 
 zvyšuje soudržnost podkladu a přídržnost omítky k povrchu 
 sjednocuje barevnost podkladu díky probarvení 
 snížení estetických nedostatků při nanášení omítek 
 reguluje schnutí nanesené omítky, prodlužuje čas pro 

možnost případné opravy, napojení ploch apod. 
 usnadňuje práci při nanášení větších ploch nebo při 

nanášení omítky za vysokých teplot 
 
Příklady použití: 
 nanášení podkladové vrstvy pod Soudal Mozaikovou 

omítku 
 penetrace povrchu před aplikací probarvených fasádní 

omítek na bázi akrylátu 
 penetrace povrchů s nároky na tvorbu hrubého povrchu a 

zvýšení přilnavosti následných vrstev 
 
Provedení: 
Barva:  šedá pro odstíny Mozaikové omítky 027 a 032 

písková pro odstíny Mozaikové omítky 044 a 053 
Balení: plastové kbelíky 1,5kg, 4,5kg 
 
Skladovatelnost: 
V neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotě 
od +5°C do +25°C 36 měsíců od data výroby. 
Chraňte před mrazem! 
 
Vhodné povrchy:  
 základní vrstva ETICS, beton, vápenocementové omítky, 

cementotřískové desky apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní postup: 
Příprava povrchu: Nanášejte na vyzrálý, suchý a čistý povrch 
bez prachu, mastnoty. Případné staré nátěry zcela odstraňte, 
nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou. Staré 
podklady zbavte případných výkvětů nebo solných povlaků. 
Povrchy napadené houbami nebo plísněmi důkladně očistěte.  
Nanášení: Penetrační nátěr důkladně promíchejte, nejlépe 
použijte el. míchadlo s nízkými otáčkami. Na připravený vyzrálý 
a suchý podklad nanášejte štětkou nebo válečkem jednu 
vrstvu Omítkové penetrace. V případě velmi savých podkladů 
doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Jednotlivé vrstvy nechte 
zaschnout min 12 hodin. Na zcela zaschlou Omítkovou 
penetraci přímo nanášejte Mozaikovou omítku. Doba schnutí 
penetračního nátěru může být v závislosti na okolních 
podmínkách 12 až 24 hodin (chladné a vlhké klima dobu 
schnutí prodlužuje). 
Aplikační teplota: +5°C až +35°C (vzduch i podklad) 
Čištění: vodou ihned po aplikaci. 

Spotřeba: cca 0,25 kg/m² 
 
Bezpečnost:  
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další 
pokyny viz. bezpečnostní list a údaje uvedené na etiketě 
výrobku. 

Složení styren-akrylát, plnivo 

Doba schnutí * 12 až 24 hod.  

Teplota prostředí pro aplikaci +5°c až 35°C 

Spotřeba 0,25 kg/m² 

pH 8 ±0,5 

Objemová hmotnost cca 1,5 kg/l 

Kategorie VOC kat. A(h) VŘNH: 30 g/l 
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