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Akrylátová dekorativní omítkovina

 Produkt  Akrylátová krycí omítkovina . Připravena ke zpracování. PERMURO omítkovina je dodávána 
standartně s příměsí algicidů/fungicidů zabraňujících růstu řas a hub.

 Použití  Na beton, vápenno-cementové omítky, eternit,sádrokarton. Nepoužívat na pórobeton. V přípa-
dě zateplovacích systémů vždy použít s příměsí algicidů.

 Technické údaje/
 Zkoušené vlastnosti

 Pojivová báze kopolymerisát – disperze
 Pigmentová báze oxid titaničitý Rutil
 Spotřeba/Zrnitost Pravidelná 1,0 mm 1,6-1,9 kg/m2 škrábaná 1,5 mm 1,9-2,3 kg/m2

  Pravidelná 1,5 mm 1,9-2,3 kg/m2 škrábaná 2,0 mm 2,8-3,3 kg/m2

  Pravidelná 2,0 mm 2,8-3,3 kg/m2 škrábaná 3,0 mm 3,8-4,5 kg/m2

  Pravidelná 3,0 mm 3,8-4,5 kg/m2 míšená 5,0 mm 5,0-8,0 kg/m2

  Spotřeba závisí na zkušenostech, podkladu a zpracování.
 Obsah rozpouštědel 0,5%

 Forma dodání
 Barevný odstín bílý nebo odstín podle vzorkovnice barev KABE, ANTICO nebo podle vzoru.
 Balení nevratné nádoby po 25 kg
 Skladování  minimálně 18 měsíců, skladovat v chladu, chránit před mrazem, přesné datum spotřeby je 

uvedeno na etiketě

 Zpracování
 Podklad  musí být čistý, suchý, únosný a odmaštěn. U nových omítek je nutno dodržet dobu karbonizace 

minimálně 2 - 3 týdny. Špatně držící nátěry, skvrny od oleje apod. musí být odstraněny.
 Základ  v každém případě je nutno penetrovat nátěrem PERMURO Putzgrund. U silně savých minerál-

ních podkladů je možno penetrovat nátěrem Bugoflex Aquafix Tiefgrund nebo Bugoflex Tief-
grund.

   Pozor: v případě sádrokartonů nebo dřevovláknitých desek je nutno odizolovat podklad Jsolit 
Sperrgrundem. Doba schnutí: 24 hod.

 Aplikace  natáhnout v tloušťce frakce nerez hladítkem a podle požadované struktury roztírat. Aby se 
zabránilo tvorbě nespojitostí, je nutné celou plochu zpracovávat za mokra.

 Schnutí  podle počasí, teploty a tloušťky omítkoviny je PERMURO cca po 6 hod. zaschlé a po cca 2 týd-
nech odolné vůči vodě. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota (např. na podzim) dobu schnutí 
prodlužuje. Až do doby úplného zaschnutí musí být omítkovina chráněna vůči povětrnostním 
vlivům.

 Upozornění Nářadí očistit ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C (teplota 
  objektu) a při vyšší vlhkosti vzduchu (>70%) a při přímém slunečním záření či teplotě nad +25°C
  Pro tvorbu filmu u vodou ředitelných hmot má teplota velký význam. Rozdílné teploty během
  chemické reakce mohou ovlivnit barevný odstín. Natřené plochy chraňte před větrem 
  a deštěm.

 Ochranná opatření Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit! Chránit oči! Na pracovišti nekuřte. 
  Pro práci s těmito materiály jsou doporučeny rukavice a pracovní oděv. Chraňte před dětmi.
  Dodržujte základní hygienická pravidla.
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 Likvidace  Znehodnocený materiál, zbytky a déle skladovanou hmotu odevzdat ve veřejných sběrnách, 
jinak dbát Nařízení o manipulaci se zvláštními odpady.

 Třídy toxicity nezařazeno do žádné třídy toxicity, BAG T  Nr. 619 000 
 RID/ADR nejedná se o nebezpečné zboží
 
 První pomoc  Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití 

vypláchněte ústa a vypijte 1/2 l vody, ve vážnějších případech vždy vyhledejte lékaře.


