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Technický list 

TL 20.14 Penetračný epoxy náter 
 

Výrobok 

Roztok epoxidovej živice v acetóne určený k bezprašnej úprave nasiakavých, poréznych podkladov ako sú : 

betón, murivo, omietky, sadrokartón a i. Zvyšuje ich mechanické vlastnosti ako je pevnosť a oderuvzdornosť, 

zvyšuje chemickú odolnosť a odolnosť proti vode. Vytvrdzuje sa prídavkom vhodných tužidiel pri normálnej 

teplote.  

Zodpovedá norme EN 1504-2 Výrobky a systémy pre ochranu a opravy betónových konštrukcií. 

 

Vlastnosti 

• Rýchle tuhnúci, bezprašný 

• Zvyšuje chemickú odolnosť a odolnosť voči vode 

• Zjednocuje kvalitu povrchu 

• Dobrá priľnavosť k podkladu 

• Zvyšuje mechanické vlastnosti podkladu 

• Vytesňuje vzduch z povrchovej vrstvy 

 

Použitie 

- Základná náterová hmota na bezprašnú povrchovú úpravu betónových konštrukcií a cementových poterov 

- Nátery poréznych materiálov v interiéroch a exteriéroch budov – sklady, garáže, dielne, kotolne, výmenníky diaľkových rozvodov tepla, 

kolektory, servisy a opravovne, výrobné haly, montážne dielne, strojovne, manipulačné rampy atď.     

- Mokré prevádzky - práčovne, umyvárne, sprchy 

- Vlhké priestory - kuchyne, kúpele, pivnice 

- Pozemné konštrukcie - základy, mosty a pod. 

- Možno použiť i na nesúdržné materiály ako je napríklad drevo, drevotrieska, štiepkocement, anhydrit 

 

Technické vlastnosti 

Základ syntetická živica v acetóne 

Hustota 
g/ml 0,9 – zložka A 

g/ml 1,0 – zložka B 

Pomer zložiek  hmot. pomer 10:1 – A:B 

Riedenie % max. 10 % riedidlom S6003 alebo S6300 

Aplikačná teploty °C +15 / +25 (teplota podkladu aj prostredia) 

Rýchlosť prenikania vody v kvap. fáze - w1 > 0,5 

Hĺbka prieniku mm < 10 

Spracovateľnosť min 30 (pri 20 °C od zmiešania oboch zložiek) 

Vytvrdnutie hod 24 (pri 15 až 20 °C) 

Spotreba g/m2 200 - 600 

 

Balenie 

• Zložka B – 0,4 kg 

Zložka A – 4 kg 

 

Farba 

• Transparentná 



 

 

Skladovateľnosť mesiace 
12 (pri teplotách +5 až +25 °C, chrániť pred 
mrazom 

 

Podklad 

Musí byť vyzretý min. starý 28 dní, suchý (max. 4 % zvyškovej vlhkosti), negletovaný betónový podklad bez prachu, mastnôt, voľných častíc 

a všetkých mechanických nečistôt. Na povrchu nesmie byť vystúpené cementové mlieko. Poškodené betónové plochy je nutné zbaviť  

mastnôt, olejov, nenosných náterov a iných separačných vrstiev. Podklady znečistené ropnými produktmi ako je nafta, olej, benzín, mazut, 

asfalt je treba prebrúsiť alebo otryskovať. Pred vlastnou aplikáciou je nutné plochy veľmi dobre zamiesť alebo povysávať priemyslovým 

vysávačom. 

 

Aplikácia 

Obe zložky najprv dôkladne premiešame v stanovenom hmotnostnom pomere 10:1 (zložka A : zložka B), po dobu cca 2 až 3 minút. 

Nanášame valčekom alebo štetcom tak, aby sa spotreba podľa nasiakavosti podkladu pohybovala medzi 0,2 a 0,6 kg/m². Doba 

spracovateľnosti je cca 30 minút pri 20°C. Penetrácia je vytvrdnutá do 24 hod.  

 

Správne aplikovaná penetračná kompozícia je úplne nasiaknutá do podkladu. Vzhľadom k obsahu rozpúšťadiel nesmie penetrácia vytvárať 

lakovú vrstvu. Výstupok tvrdidla na lakovej vrstve môže pôsobiť separačne. Vzniknuté kaluže penetrácie je nutné roztrieť valčekom do 

plochy. 

 

Pracovisko musí byť intenzívne vetrané nielen počas aplikácie ale aj počas vytvrdzovania náteru. 

 

Upozornenie 

Pomer zložky A a zložky B nemožno meniť. Pridaním tvrdidla nad stanovený pomer sa doba vytvrdenia neurýchli!  Dodržujte pomer 

stanovený výrobcom. Nedodržanie miešacieho pomeru vedie k zníženiu mechanických parametrov a celkovej životnosti náteru. Minimálna 

aplikačná teplota je +15 °C. Aplikácia pri nižšej  teplote predlžuje dobu vyzrievania a systém nedosahuje optimálne úžitkové vlastnosti. 

Prípravok nie je určený k úprave povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami a pitnou vodou, náterom hračiek a detského 

nábytku.. 

 

Čistenie 

Materiál: riedidlom S6300 alebo S6003 

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky. 

 

Bezpečnosť 

Karta bezpečnostných údajov 20.14 

 

Aktualizácia 

Aktualizované dňa  16.12.2019 

Vyhotovené dňa     03.06.2011 

 

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našich vlastných 

skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať 

najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych 

okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodností výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Vyššie uvedené 

údaje sú všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím 

kontaktujte naše technické oddelenie. 


