
OBLASTI POUŽITÍ
Příprava tradičních a předbroušených nových dřevěných 
podlah a renovovaných podlah před aplikací laku ve 
vodní disperzi.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Ultracoat Premium Base je dvousložkový základní 
nátěr ve vodní disperzi, charakteristický vysokou 
izolační schopností a krycí schopností, snadným 
broušením, jednoduchou aplikací a rychlým vysycháním. 
Snižuje optický problém s překrýváním jednotlivých 
nátěrů. Ultracoat Premium Base byl vyvinutý ke 
zlepšení barvy dřeva, aniž by způsobil nepěkné změny 
barvy dřeva bohatého na tanin a další extrakty (jako 
je dub, teak, atd.). Je vhodný na problematické druhy 
dřeva, protože zabraňuje jejich ztmavnutí a zčervenání.
Ultracoat Premium Base má vysoký obsah zbytkové 
sušiny a v určitých případech, v závislosti na konečném 
využití podlahy, umožňuje aplikaci jedno nebo 
dvousložkového laku řady Ultracoat.
Ultracoat Premium Base neobsahuje rozpouštědla 
ani NMP (N-methyl-pyrrolidon) a má velmi nízký obsah 
organických těkavých látek (VOC).

UPOZORNĚNÍ
•  Nepoužívejte Ultracoat Premium Base při teplotě 

nižší než +10°C.
•  Nepoužívejte na povrchy v exteriéru.
•  Před použitím aklimatizujte výrobek na teplotu 

prostředí, ve kterém se bude aplikovat.
•  Při přípravě a zpracování používejte pouze čisté 

nádoby a nářadí.

•  Podmínky prostředí a zbytková vlhkost dřeva při 
pokládce musí odpovídat platným normám a předpisům.

•  Nevracejte nepoužité zbytky výrobku zpět do 
původního obalu.

•  Při vysokých teplotách doporučujeme zředit výrobek 
10% vody nebo Ultracoatem EL.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava podkladu
Přebruste dřevěnou podlahu hrubo a středně zrnným 
smirkovým papírem a odsajte všechen prach. Trhliny 
a nerovnosti na povrchu vyplňte Ultracoatem Aqua 
Plus nebo Ultracoatem Binder na základě pokynů 
v příslušném materiálovém listu. Po přebroušení 
odstraňte všechen prach a štětcem nebo válečkem 
Ultracoat Roller Plus naneste Ultracoat Premium 
Base. Druhou vrstvu Ultracoatu Premium Base je 
možné aplikovat minimálně po 2 hodinách a v průběhu 
max. 5 hodin bez přebroušení, nebo počkejte 12 hodin, 
povrch přebruste kotoučem Ultracoat SR 180/220, 
důkladně odstraňte všechen prach a štětcem nebo 
válečkem (Ultracoat Roller Finish) naneste vrstvu laku 
ve vodní disperzi řady Ultracoat.
Při systému povrchové úpravy podlahy dodržujte 
pokyny uvedené v příslušných materiálových listech.

Příprava výrobku 
Důkladně smíchejte obě složky dohromady, až vznikne 
homogenní hmota. Směs lze zředit 10% čisté vody nebo 
Ultracoatem EL (Směrnice 2004/42/CEE). Před aplikací 
nechte výrobek 10 minut odstát. Výrobek připravený 
výše uvedeným způsobem se musí zpracovat v průběhu 
2 hodin.
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Dvousložkový základní nátěr 
ve vodní disperzi bez obsahu 
NMP, s nízkým obsahem 
těkavých organických látek a 
vysokou izolační schopností na 
dřevěné podlahy při konečné 
úpravě pomocí systému laků 
ve vodní disperzi Ultracoat
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Aplikace výrobku
Ultracoat Premium Base nanášejte štětcem 
nebo válečkem (Ultracoat Roller Plus). 
V případě potřeby při aplikaci nástřikem 
zřeďte výrobek max. 10% vody.

Čištění
Nářadí a zbytky Ultracoatu Premium Base 
lze odstranit vodou, dokud je výrobek ještě 
čerstvý. Po vytvrzení je možné výrobek 
odstranit pouze mechanicky.

SPOTŘEBA
80-100 g/m² /1 vrstvu.

BALENÍ
Souprava 6 l (A+B).
Chraňte před mrazem. Pro přepravu při 
nízkých teplotách doporučujeme použít 
klimatizovaná vozidla s kontrolou teploty.

SKLADOVÁNÍ
12 měsíců v původním obalu a suchém 
prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO 
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Ultracoat Premium Base složka A není 
z hlediska platných předpisů týkajících se 
zatřídění směsí považován za nebezpečný.
Ultracoat Premium Base složka B je 
nebezpečný při vdechování a je dráždivý pro 
dýchací ústrojí, může způsobit senzitizaci při 
styku s kůží.
Doporučujeme používat ochranné 
rukavice a brýle a dodržovat obvyklá 
opatření pro manipulaci s chemickými 
látkami. Doporučujeme také pracovat v 
dobře větraných prostorách. V případě 
nedostatečného větrání používejte obličejovou 

masku s filtrem. Při zasažení očí nebo 
kůže ihned umyjte postižené místo velkým 
množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Ultracoat Premium Base složka B 
je nebezpečný pro vodní organismy. 
Nevypouštějte výrobek do prostředí. 
Další a ucelené informace o bezpečném 
použití tohoto výrobku najdete v nejnovější 
verzi Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože 
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, 
lze považovat v každém případě pouze za 
typické a informativní a musí být podpořeny 
bezchybným zpracováním materiálu; proto je 
nutné před vlastním zpracováním posoudit 
vhodnost výrobku pro předpokládané použití. 
Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost 
za případné následky vyplývající z 
nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi  
technické dokumentace výrobku 
aktualizovanou na našich webových 
stránkách www.mapei.com
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Premium Base TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

složka A složka B

Konzistence: tekutá tekutá

Barva: mléčně bílá transparentní

Hustota (g/cm³): 1,030 1,075

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)

Zpracovatelnost: 2 hodiny

Mísicí poměr: složka A : složka B = 5 : 1 (objemových)

Maximální povolený poměr pro ředění  
(Směrnice 2004/42/CEE): 10% čisté vody nebo Ultracoatu EL

Brousitelnost: po 12 hodinách

Lakování bez broušení: po 2 hodinách, nejpozději v průběhu 5 hodin

Třída reakce na oheň*: Bfl s1 - Cfl s1

* V kombinaci s Ultracoatem High Traffic

SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ
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Náš závazek životnímu prostředí
Výrobky MAPEI pomáhají projektantům a 
stavitelům v realizaci inovativních projektů 
certifikovaných LEED (The Leadership in Energy

and Environmental Design) ve shodě 
s U.S. Green Building Council

Informace o tomto výrobku jsou 
k dispozici na požádání a na 

webových stránkách www.mapei.cz, 
www.mapei.it a www.mapei.com


