
OBLAST POUŽITÍ

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

POKYNY PRO POUŽITÍ
Základní nátěr používaný při těsnění stavebních objektů
živičnými nátěry , nebo

. Použití v interiéru a exteriéru na stěny a podlahy.

je snadno zpracovatelná, jednosložková
živičná emulze.

rychle schne a dá se snadno znovu
zpracovat.

váže na sebe prach, zlepšuje přilnavost
dalších nátěrů.

neobsahuje rozpouštědla, je ekologický
a dá se snadno zpracovávat.

je přilnavý na suchých a mírně vlhkých
površích.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
nezpracovávejte při teplotách pod

+5°C a nad +30°C.
nenanášejte na mokré podklady.
nezpracovávejte při dešti.

Zabraňte působení vlhkosti na rubovou stranu.
Nenanášejte na staré živičné podklady nebo nátěry.

není vhodné používat jako samostatný
nátěr.
Těsnění v oblasti sloupů se stříkající vodou, na něž je
nanesena omítka nebo nátěr, provádějte pružnou těsnicí
hmotou . V oblasti připojení by měl být

nanášen na s přesahem
minimálně 10 cm.

neře�te rozpouštědly a nemíchejte
s jinými cementy a plnivy.

Jako podklad je vhodný beton podle DIN 1045, omítka MG III
podle DIN 18550, zdivo s podříznutými spárami podle DIN 1053
z příčně děrovaných cihel, plných cihel, vápenopískových
tvárnic, dutých tvárnic z betonu a lehkého betonu, pórobetonu
a tvárnic bednění z betonu.
Podklady musí být pevné, nosné a zbavené dělicích látek
(dělicích prostředků, prachu, nečistot atd.).
Podklad musí být savý. Může být mírně vlhký, ale nesmí být
mokrý.
Na podkladu nesmí být ostřiny nebo nerovnosti s ostrými
hranami (např. přesahy malty, betonu, zapuštění kamene atd.).
Přesahující hrany a zahloubení musí být odstraněny.
Vnitřní rohy musí být před těsněním zaobleny výžlabkem
o průměru 4-5 cm.
Výžlabek může být zhotoven rychle tuhnoucí cementovou
maltou .
Musí být zabráněno působení vlhkostních účinků na rubovou
stranu v důsledku stavební vlhkosti a srážkové vody. Lze mu
zabránit mezidobými nátěry základu těsnicí hmotou

.
Nerovnosti a vadná místa v základu musí být vyrovnána omítkou
MG III nebo tmelením .
Staré nátěry na dehtovém základě musí být odstraněny.

Jako podklad je vhodný beton, omítky nebo zdivo (cihly
děrované i plné, lehké zdicí prvky, betonové tvárnice, pórobeton
apod.)
Podklad musí být pevný, nosný, savý a zbavený trhlin a dělicích
látek (dělicích prostředků, prachu, nečistot atd.).
Podklad musí být savý. Může být mírně vlhký, ale ne mokrý.
Musí být zbaven ostrých výstupků a nerovností s ostrými

PLASTIMUL 1K PLASTIMUL 2K 2K
super

PLASTIMUL PRIMER

PLASTIMUL PRIMER

PLASTIMUL PRIMER

PLASTIMUL PRIMER

PLASTIMUL PRIMER

PLASTIMUL PRIMER

PLASTIMUL PRIMER
PLASTIMUL PRIMER

PLASTIMUL PRIMER

MAPELASTIC
PLASTIMUL MAPELASTIC

PLASTIMUL PRIMER

Příprava podkladu

MAPEGROUT RAPID

IDROSILEX
PRONTO

NIVOPLANem

Příprava podkladu

Živičný jednosložkový
bezrozpouštědlový základní
nátěr pro Plastimul 1K
a Plastimul 2K

Plastim
ul

Prim
er

Plastim
ul

Prim
er

Plastim
ul

Prim
er

353/7.2000



hranami (např. přesahů malty, betonu, zapuštění
z kamene atd.). Přečnívající hrany a vyhloubení
musí být odstraněny.
Vnitřní rohy musí být před prováděním těsnicích
prací zaobleny do poloměru 2 cm. Požadovaný
fabion lze zhotovit rychle tuhnoucí cementovou
hmotou .
Je nutno zabránit účinkům vlhkosti na podklad.
Lze tomu zabránit např. dvojitým nátěrem těsnicí
hmotou .
Nerovnosti a dutiny místa v základu musí být
vyrovnány omítkou nebo tmelením .
Všechny původní nátěry musí být předem
z podkladu odstraněny.

se nanáší na podklad
štětcem.

musí do doby nanášení
, popř.

vyschnout. Silně savé podklady  v případě
potřeby předem navlhčete do matné vlhkosti
a zře�te cca. 10% vody.

Ruce a pracovní nástroje lze v čerstvém stavu
snadno omýt dostatečným množstvím vody. Ve
vytvrzeném stavu lze odstranit pouze
mechanicky nebo rozpouštědlem.

Spotřeba činí dle drsnosti podkladu mezi 200 až
300 g/m .

Plastové nádoby po 30 litrech (t.j. 30 kg).

Při práci noste vhodné ochranné rukavice
a ochranný oděv, při nebezpečí postříkání noste
ochranné brýle.
Čerstvý materiál ihned odstraňte opláchnutím
vodou a mýdlem.
Zaschlý materiál opatrně odškrábejte a opláchně-
te vodou a mýdlem.
Při zasažení očí vypláchněte oči proudem vody
a ihned vyhledejte očního lékaře.
Při nevolnosti nebo při náhodném požití ihned
vyhledejte lékaře a předložte mu obal výrobku
nebo technický list s uvedením  složení výrobku .
Další pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

je skladovatelný v uzavře-
ných nádobách při chladném počasí (chráněno
před mrazem) po dobu minimálně 12 měsíců.

Nádoby zcela vyprázdněte.
Nádoby a zbytky výrobku se likvidují podle
pokynů našeho poradce pro likvidaci, popř.
podle místních předpisů.

Výše uvedené údaje platí pouze jako všeobecné
pokyny. Pracovní podmínky, které my nemůžeme
ovlivnit a množství rozmanitých materiálů vylučuje
uplatňování nároků, vyplývajících z těchto údajů.
V případě pochyb doporučujeme provést
dostatečné množství vlastních zkoušek.
Lze poskytnout záruku na neměnící se kvalitu
našich výrobků.
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TECHNICKÁ DATA

Údaje pro použití (při 23°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)

Konzistence

Barva

Objemová hmotnost

Hodnota pH

Skladovatelnost

Značení dle

GGVS

VbF

GefStoffV

Celní značení

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU (A + B)

kapalná, mírně tixotropní

černá

1000 kg/m

cca 9

v uzavřených, původních obalech, v chladu a chráněno před mrazem

je výrobek skladovatelný po dobu min. 12 měsíců

nejde o nebezpečný náklad

odpadá

nejde o produkt s povinným značením

2715 00 00
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Teplota při zpracování

Vlastnosti podkladu

Nanášení dalšího nátěru

od +5°C do +30°C teploty podkladu

suchý až matně vlhký

po vytvrzení



Internet: http://www. mapei.cz

E-mail: info@mapei.cz

Centrála a prodejní sklad:

fax:

MAPEI s.r.o.
772 00 OLOMOUC, Smetanova 192

tel.: 585 224 580, 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad:

158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519

tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919

MAPEI s.r.o.
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