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povrchové úpravy farbami alebo tenkovrstvovými omietkami.
• zjednocuje a znižuje nasiakavos podkladu
• zvyšuje prídržnos následného náteru
• znižuje riziko farebných odchýlok následného náteru
• minimálne ovplyvuje difúziu vodnej pary

Farebné odtiene
Dodáva sa v základnom bielom vyhotovení (po aplikácii transparentný). Pri dodávke
k tenkovrsvovým omietkam prifarbený do odtiea približného! odtieu omietky.

Zloženie / technické údaje
Syntetické
portiplesňové
prísady, minerálne
plnivá.
Syntetické kopolyméry,
kopolyméry organické
vo vodnejspojivo,
emulzii,silikónové
celulózaaso
strednou viskozitou,
protipliesové
prísady a polyvalentné prísady.

Použitie
Používa sa na prípravu podkladov pre následné finálne povrchové úpravy farbami alebo
tenkovrstvovými omietkami. Zjednocuje a znižuje nasiakavos podkladu a zvyšuje prídržnos
následného náteru.

Spracovanie
Všeobecné požiadavky na podklad:
Vhodnými podkladmi sú poda platných noriem a postupov zhotovené vápenno-cementové,
cementové a polymér - cementové malty, omietky a stierkové materiály, sadrokartón,
drevocementové a drevoštiepkové dosky. Podklad musí by dostatone vyzretý. Všetky
podklady musia by pevné, suché, bez trhlín a prachu, bez odlupujúcich sa astí.
Novozhotovená podkladová omietka, prípadne jemná omietka musí by urobená poda
noriem s rovným povrchom, bez trhlín a musí by dostatone vyzretá.
Pri obnove musí by podklad zbavený všetkých voných, ahko sa odlupujúcich astí omietky
alebo všetkých zvyškov náterov.
• Staré omietky s vysokým stupom absorbcie alebo drobivosti: dobre oisti kovovou
kefou, úplne odstráni prach, a na dobre oistenej ploche nanies ISOTON
EMULSIONE.
• Už natreté omietky kovovou kefou odstráni celú farbu, ktorá je vo fáze odpadávania,
dobre odsráni prach a nanies jednu vrstvu výrobku ISOTON EMULSION.
• Sadrové omietky vo vrstvách : ošmirgova s hrubým šmirglom papierom, prípadné
otvory alebo praskliny vyplni sadrou a tak na suchej ploche zbavenej prachu nanies
ISOTON EMULSIONE
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdi z hadiska
vhodnosti použitia náteru. V prípade pochybnosti o vhodnom podklade konzultujte možnos
použitia omietky s výrobcom.
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Podmienky na spracovanie:
Vhodné teploty na použitie: medzi +5°C a +40°C príslušná vlhkos < 80%. Dobre vyzretý a
oistený podklad.
Náradie:
maliarsky štetec, valec
istenie:
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihne pred zaschnutím oisti vodou, rovnako ako všetky
zabudované konštrukcie od zvyškov farby. Pri práci sa odporúa ma poruke nádobu s
vodou na priebežné istenie náradia.

Aplikácia
Poda toho aká je absorbcia podkladu je možné neriedi alebo prida cca 30-35% vody.
Pri nanášaní sa nesmie nanáša veké množstvo, aby sa zabránilo vytvoreniu sklenej plochy,
o by mohlo spôsobi problémy s nanášaním a uchytením alšieho obkladu.
as schnutia, poda izbovej teploty, je rôzny od 4-12 hodín.
Spotreba:
cca 0,1 – 0,15 L/m2

Bezpenos, hygiena práce a ekológia
Hmota môže ma pri zanedbaní osobnej hygieny nepriaznivý vplyv na pokožku a sliznice, pri
práci chráte ruky rukavicami, pri príprave zmesi chráte oi okuliarmi alebo ochranným
štítom. Po ukonení prác je treba dôkladne si umy ruky mydlom a ošetri vhodným
ochranným krémom. Bezpenostný list - výstražný symbol – Xi – dráždivý.
R-vety:
R36/37/38 – dráždi oi, dýchacie orgány a kožu
R43
- môže vyvola senzibilizáciu pri styku s kožou
S-vety:
S2
S24/25
S26

– uchovávajte mimo dosahu detí
- zabráte styku s kožou a oami
– pri zasiahnutí oí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhadajte lekársku
pomoc
S36/37/39 – používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo
ochranný štít

Nepoužitené zvyšky sa likvidujú tak, že sa zabezpeí prístup vzduchu k pastovitej hmote
a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný materiál.



