
T A P E T E N G R U N D I N G 

Tyto technické poznámky slouží pouze pro vaši informaci a odrážejí náš výzkum a zkušenosti. Můžeme je změnit bez předchozího 
upozornění, aby odrážely nejnovější stav techniky. Vzhledem k mnoha vlivům při aplikaci a zpracování nelze poskytnout žádnou 
záruku. V případě pochybností se obraťte na naše oddělení aplikační techniky. 

 
 

 

Ideální příprava podkladu pro následné tapetování zakrývá, zpevňuje 

a reguluje 

Před použitím si přečtěte etiketu! 
 

 

Výhody produktu: 

Tento výrobek je lehce granulovaný a zajišťuje optimální 
přilnavost tapet. Je vysoce krycí, vyrovnává rozdíly v barevném 
odstínu podkladu, zpevňuje a reguluje savost podkladu. Kromě 
toho je prodyšný, dobře vyplňuje a vyhlazuje, snadno se nanáší a 
ředí vodou. 

Výnos: 

Přibližně 6 - 7 m²/ltr v jedné vrstvě, v závislosti na stavu / savosti 
podkladu. 

 

Ředidlo: voda 

 

Nástroj: 
Malířský váleček, štětec, štětka, vhodné stříkací zařízení (viz 
specifikace výrobce zařízení). 

 

Čištění nářadí: 
ihned po použití mýdlem a vodou 

 

Odolnost proti povětrnostním vlivům: 

Nevhodné pro venkovní použití 

 

Kompatibilita: míchatelné se všemi plnými a tónovacími barvami. 

 

Odstíny/úrovně lesku: bílá/matná 

 

Doba schnutí: (při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti 65 %) 

 
přelakovatelný: lze přelepit tapetou přibližně po 6-8 hodinách. 

 

Záleží také na teplotě objektu, absorpční schopnosti podkladu a 
tloušťce vrstvy. Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují 
dobu sušení. 

 

Rozsah: 

Tento výrobek je matný, k použití připravený ideální přípravek pro 
přípravu podkladu před tapetovánímnetkaných tapet, průsvitných 
tapet a dalších vysoce kvalitních obkladů stěn (papírové, 
strukturované, textilní tapety, barevné 
skleněné dekorační tkaniny, přírodní materiály), který vytvoří 
stejnobarevný, drsný, neklouzavý podklad. Usnadňuje 
tapetovánía je vhodný pro všechny vnitřní omítky, sádrové 
(lepenkové) a sádrovláknité desky, beton i neporušené staré 
disperzní nátěry. 

 
 
 

Tipy pro zpracování: 

Neaplikujte pod +8 °C (teplota vzduchu, předmětu, materiálu). 
Pro kvalitní a dlouhotrvající nátěr je nezbytná správná předběžná 
úprava podkladu. Podklad musí být pevný, čistý, suchý, rovný, 
nosný, savý a přilnavý. Nové omítky nechte schnout nejméně 4 
týdny. Úplně odstraňte staré nátěry, které jsou 
neporušené/nevhodné, a vyplňte poškozená místa. Důkladně 
smyjte lepidlo/vápenné barvy a křídové barvy. Podklady s faktory 
způsobujícími změnu barvy (např. saze, znečištění nikotinem) je 
třeba vhodnými opatřeními odstranit. Před použitím vždy 
důkladně promíchejte. 

 
 
 

Struktura barvy: 
- Připravte si odpovídajícím způsobem podklad 
- Zpracování mokré na mokré na jeden zátah v křížových 

chodbách 

Složení: 

Jemnočásticová akrylátová kopolymerní disperze, bílý pigment, 
plnidla, jemná granulace, voda, aditiva, konzervační látky 
Obsahuje biocidní přípravek CIT/MIT (3:1) pro udržení skladovací 
stability. 

 
Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; reakční hmotnost 5-chlor-
2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu 
(3:1). Může způsobit alergické reakce. 

 

Obsah VOC: 

Limitní hodnota EU pro tento výrobek Kat. A/g (Wb): 30 g/l (2010). 
Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l těkavých organických látek. 

 

WGK: 1 
Kód GISBAU: BSW20 

 

Obecné poznámky: 

Rada pro alergiky na isothiazolinon: +49 (0) 4124- 606-188. 
Skladujte na chladném, ale nezamrzajícím místě. Otevřené 
nádoby co nejdříve spotřebujte. Nedovolte, aby se dostal do 
kanalizace, vod nebo půdy. Během používání barvy nejezte, 
nepijte a nekuřte. Obvyklá ochranná opatření je třeba dodržovat i 
při aplikaci nátěrů s nízkým obsahem škodlivin. Zajistěte 
dostatečné větrání během aplikace a po jejím skončení a při 
schnutí. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým 
množstvím vody. Nevdechujte mlhu z rozprašovače. Pro stříkací 
práce použijte kombinovaný filtr A2/P2 a pro brusné práce 
prachový filtr P2. 
Recyklujte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů 
odevzdejte na sběrném místě použitých barev. Zajistěte nádobu 
proti převrhnutí a úniku během přepravy. Informace o 
nebezpečnosti a bezpečnostních opatřeních naleznete v 
bezpečnostním listu, obraťte se na svého prodejce. 
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