DEVOS HLOUBKOVÁ
PENETRACE
DEVOS Hloubková penetrace je vodou ředitelný akrylátový koncentrát bílé barvy
s vysokým obsahem netěkavých látek (30 ± 1%). Je určena pro penetraci všech savých
podkladů v interiérech i exteriérech. Po vytvrzení má penetrační nátěr transparentní
barvu.
• Sjednocuje nestejnou savost různorodých podkladů,
• zajišťuje hloubkové zpevnění a bezprašnou úpravu,
• zvyšuje přídržnost následných povrchových úprav.
Vhodné podklady:
Pro všechny savé a porézní podklady v interiérech, exteriérech. Pro penetraci nových i starých povrchů.
Vhodná pro napouštění následujících materiálů:
• stěrkové hmoty
• minerální a akrylátové omítky
• interiérové barvy
• sádrokartony a podklady na bázi sádry
• akrylátové fasády
Aplikace a ředění:
Na řádně připravený podklad nanášíme penetraci zředěnou s vodou rovnoměrně malířskou štětkou,
válečkem nebo stříkáním. Aplikujeme při teplotách +5 až +30 °C. Podle druhu a savosti podkladu
aplikujte penetraci zředěnou s vodou:
V poměru 1 : 4–5 (1 díl penetrace a 4–5 dílů vody) na stěrkové hmoty, sádrokartony a podklady na bázi
sádry, na nový beton.
V poměru 1 : 6 (1 díl penetrace a 6 dílů vody) na silně nasákavé a porézní podklady – omítky (vápenná,
vápenno-cementová aj.), pórobeton. V případě aplikace na tyto povrchy, doporučujeme použít 2 nátěry.
1. nátěr provést penetračním roztokem v poměru 1 : 6, další nátěr v poměru 1 : 4-5.
Důležité je, aby se penetrace vsákla do podkladu. Nesmí na povrchu vytvářet lesklý film.
Kompletní pracovní postup pro aplikaci penetrace a pro přípravu podkladu najdete
na www.devoskyt.cz/aplikacni-postupy/. Penetrace musí vždy důkladně vyschnout, cca 4-12 hodin
v závislosti na teplotě, druhu podkladového materiálu a vlhkosti. Použité pomůcky po aplikaci důkladně
opláchněte vodou ještě před zaschnutím. Obsah balení důkladně promíchejte před každým použitím.
Po naředění s vodou ihned zpracujte a dále neskladujte.
Požadavky na podklad:
Podklad musí být čistý, pevný, suchý, vyzrálý, bez mastnot a solí, bez biologického napadení (plísně,
řasy). Doporučená teplota podkladu a pracovního prostoru je +5 až +30 °C.
Technické údaje:
Vydatnost: 20-45 m²/kg dle savosti, typu a nerovnosti podkladu
Obsah sušiny: 30 ± 1%
Minimální teplota tvoření filmu: 5 °C
Vzhled: Viskózní kapalina bílé barvy

Skladování:
24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v původním neotevřeném balení. Datum výroby je
uvedeno na obalu. Nesmí zmrznout. Skladování při teplotách +5 až +30°C. Skladujte mimo přímé
sluneční světlo.
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
DEVOS Hloubková penetrace je biologicky odbouratelná. Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný
podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. EUH 208
Obsahuje 2,2-dibrom-2-kyanoacetamid, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES
247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Likvidace odpadů:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky
výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě
oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.
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Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo
možných pozdějších změn a doplňků. Září 2020

