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Zpracování

Spotřeba

Technický prospekt  

hloubkový základní nátěr
Základní nátěr pro předběžné ošetření 
klimatizačních desek CALSITHERM

Dodávka/
skladování

tepelně izolující | kapilárně aktivní | neplesnivějící | nehořlavá | ekologická
Vnitřní izo lace s komfortem

Hloubkový základní nátěr je vodová, namodralá 
disperze bez rozpouštědel na bázi čistého akrylátu. 
Umožňuje difúzi a odolává zásadám. Hloubkový 
základní nátěr KP slouží jako ochrana proti vzpla-
nutí klimatizační desky CALSITHERM a desky do 
ostění. Hloubkový základní nátěr KP nepatrně 
snižuje kapilární aktivitu klimatizační desky do 
blízkosti povrchu a zpevňuje ošetřený povrch.

Hloubkový základní nátěr CALSITHERM KP před 
zpracováním důkladně promíchejte a naneste 
rovnoměrným nástřikem v jednom pracovním 
kroku. Případnou lokální opravu proveďte ještě 
před zaschnutím (mokré na mokré). Měli byste 
zajistit dostatečné větrání pracoviště. Níže uvede-
né činnosti lze provádět až po úplném zaschnutí 
hloubkového základního nátěru KP – zpravidla 
následující den.

Nátěr se nesmí nanášet při teplotě vzduchu nebo 
podkladu pod +5 °C. Přístroje lze čistit vodou, 
dokud základní nátěr KP ještě není zaschlý. 

Na každý metr čtvereční klimatizační desky je 
zapotřebí cca 150 ml základního nátěru KP zředě-
ného vodou v poměru 1 : 1.

Základní nátěr KP je dodáván v pětilitrových plas-
tových vědrech. Otevřená vědra uzavřete a co 
nejdříve spotřebujte. Hloubkový základní nátěr 
CALSITHERM KP je nutno skladovat v nemrznou-
cích prostorách.
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Bližší informace ohledně bezpečnosti při přepravě, skladování a mani-
pulaci, jakož i informace o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bez-
pečnostním listu.

Výše uvedené údaje byly sestaveny naším výrobním oddělením podle 
nejnovějšího stavu vývoje a aplikační techniky. Použití a zpracování 
jsou již mimo náš vliv, proto nelze z obsahu prospektu odvozovat 
záruku výrobce.

Údaje neuvedené v prospektu nebo odlišné údaje vyžadují písemné 
potvrzení.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Vydáním tohoto technického prospektu se předchozí prospekty stávají 
neplatnými.


