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Technický list výrobku 

 

Obchodný názov: Majster Penetrák 

 
Majster Penetrák je penetračný náter na báze styrén-akrylátovej kopolymérnej disperzie a aditív.  
 
Používa sa pórovité povrchy s rôznymi úrovňami absorpcie na zníženie vstrebávania náteru. Je 
aplikovateľný na starú omietku alebo sadrovú omietku, murivo, cement, betón, tehly a pod. ako 
podklad pre následné použitie umývateľných farieb 
 

Vlastnosti: 
- upravuje priľnavosť povrchu a znižuje vstrebávanie náteru povrchom 
- podporuje  optimálne podmienky pre aplikácie umývateľných náterov  
- podporuje priepustnosť, zjednocuje povrch 
- rýchle a rovnomerné schnutie 
 
Návod na použitie: 
Príprava povrchu:  
Povrch by mal byť silný, čistý, odprášený, suchý a odmastený. Predchádzajúci náter ak ukazuje zlú 
priľnavosť je potrebné  odstrániť úplne a opraviť. Betón a omietka vyžadujú  aspoň štyri týždne na 
vysušenie a vytvrdnutie. Nepoužívajte  na vrstvy laku ,oleja, alkydové farby a syntetické materiály 
Príprava: produkt sa zriedi studenou čistou vodou v pomere 1:4 
Spôsob aplikácie: štetcom v 1 - 2 vrstvách v závislosti od absorbcie povrchu 
Čistenie nástrojov sa vykonáva s teplou vodou a saponátom ihneď po použití 
Sušenie: 2 hodiny pri teplote 20 °C a 60% vlhkosti 
Odhadovaná spotreba 
12 - 14 m/liter v závislosti na type a kvalitu povrchu 
 
Technická charakteristika  

 
CHARAKTERISTIKA HODNOTA 

METÓDY 
STANOVENIA 

0 1 2 3 

A Kvapalný produkt   

1 Fyzikálny stav  homogénna kvapalina vizuálne 

2 Relatívna hustota [g.cm
-3
]/23°C 1,01-1,05 EN ISO 2811 

3 Obsah sušiny 12 - 14 EN ISO 3251 

4 pH 6 - 8  

5 Viskozita (uzatvorený téglik)ø 0.4, s 10 - 15 EN ISO 2431 

 
 
Identifikácia nebezpečenstiev:  
EUH208 Obsahuje zmes: 5-chlór -2-metyl-2H -izotiazol-3-ón a 2-metyl -2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú 
reakciu. 
Ošetrený výrobok. Obsahuje tiež tetramethylolglycoluril a bronopol. 

Tepelná nebezpečnosť: nie je 
 
Opatrenia prvej pomoci  
Vdychovanie Postihnutého vyviesť na čerstvý vzduch.  
Oči Vymyť dôkladne dostatočným množstvom vody najmenej 10 minút.  Ak ťažkosti 

pretrvávajú vyhľadať lekársku pomoc. 
Pokožka Opláchnuť dôkladne vodou a mydlom. Kontaminovaný odev čo najskôr vyzliecť. 
Požitie Nevyvolávať zvracanie. Postihnutého ihneď dopraviť k lekárovi.  
Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
U veľmi citlivých ľudí môže vyvolať alergickú reakciu na pokožke. Pri kontakte s očami môže spôsobiť ich 
podráždenie. Dlhodobý kontakt s prípravkom môže spôsobiť dráždenie pokožky. V prípade požitia 
môže spôsobiť zdravotné problémy. 
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Zaobchádzanie a skladovanie  
Nevdychujte pary/prach. Zabráňte tvorbe prachu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, používajte 
osobné ochranné prostriedky. Pri práci nejedzte ani nepite. Dodržujte hygienické zásady a zásady 
bezpečnej manipulácie s chemikáliami.  
Prípravok skladujte v originálnych neporušených obaloch, v suchých, vetrateľných skladoch.  
Odporúčaná teplota skladovania: +5°C až +25°C  
Balenie: plastové nádoby 1l, 3l, 5l, 10l 

 
Doba spotreby  
24 mesiacov v pôvodnom, dôkladne uzatvorenom balení 
 
Opatrenia pri náhodnom uvoľnení  
Individuálne ochranné opatrenia, osobné ochranné prostriedky 
Zabráňte tvorbe koncentrovaných pár a prachu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Zabrániť 
prístupu nechráneným a neinformovaným osobám. Pri likvidácii  používať ochranné rukavice. 
Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
Dbať aby veľké množstvo koncentrovaného  prípravku  nehromadilo v  kanalizácii, v blízkosti vodných 
tokov. 
Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 
Ak nie je možné opätovné použitie produktu, vyzbierať pomocou absorbčných materiálov (piesok, 
piliny, inertný materiál) a  uložiť do vhodných označených nádob. Likvidovať v súlade s platnými 
predpismi.  Znečistená podlaha môže byť opláchnutá prebytkom vody. 

 
Informácie o doprave 
Nie je nebezpečný tovar v zmysle prepravných predpisov. 
 
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV JE K DISPOZÍCII ODBORNÉMU UŽÍVATEĽOVI NA 
POŽIADANIE   
 


