
OBLASTI POUŽITÍ 
Příprava dřevěných tradičních, předbroušených a 
opravovaných podlah. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Ultracoat Universal Base je jednosložkový 
rychleschnoucí základní nátěr ve vodní disperzi 
charakteristický vysokou izolační a krycí schopností, 
snadným broušením, jednoduchou aplikací a velmi 
rychlým vysycháním. Snižuje optický problém 
s překrýváním jednotlivých nátěrů. 

UPOZORNĚNÍ
•  V případě použití na exotické dřeviny nebo dřeviny 

s vysokým obsahem extraktů doporučujeme provést 
předběžnou zkoušku na malém kousku podlahy nebo 
použít Ultracoat Premium Base nebo Ultracoat 
Toning Base. 

•  Nepoužívejte Ultracoat Universal Base při teplotě 
nižší než +10°C.

•  Nepoužívejte na povrchy v exteriéru.
•  Před použitím se musí výrobek přizpůsobit teplotě 

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

nádoby a nářadí.
•  Nevracejte nespotřebované zbytky výrobku zpět do 

původní nádoby.
•  Při vysokých teplotách doporučujeme zředit výrobek 

10% vody nebo Ultracoatu EL.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava podkladu
Dřevěnou podlahu přebruste středně nebo hrubozrnným 

smirkovým papírem a odsajte všechen prach. Trhliny a 
nerovnosti na povrchu vyplňte Ultracoatem Aqua Plus 
nebo Ultracoatem Binder podle pokynů v příslušném 
materiálovém listu. Po přebroušení odstraňte všechen 
prach a štětcem nebo válečkem (Ultracoat Roller Plus) 
naneste v dostatečném množství stejnoměrnou vrstvu 
Ultracoatu Universal Base (80/100 g/m²). Aplikaci 
provádějte napříč směru kladení podlah a dokončete 
ji ve stejném směru. Po 2 hodinách je možné povrch 
přebrousit kotoučem Ultracoat SR 180/220 nebo lak 
nanášejte v průběhu 5 hodin bez nutnosti přebroušení 
podlahy.

Při systému povrchové úpravy podlahy dodržujte 
pokyny uvedené v příslušných materiálových listech.

Příprava výrobku
Obsah kanystru dobře protřepte, aby došlo 
k důkladnému promíchání výrobku. Výrobek je možné 
zředit 10% čisté vody nebo Ultracoatu EL (Směrnice 
EC 2004/42).

Aplikace výrobku
Ultracoat Universal Base naneste na povrch štětcem 
nebo válečkem (Ultracoat Roller Plus).
V případě potřeby při aplikaci nástřikem zřeďte výrobek 
max. 10% vody.

Čištění
Zbytky Ultracoatu Universal Base lze z nářadí umýt 
vodou, dokud je výrobek ještě čerstvý. 
Po vytvrzení ho lze odstranit pouze mechanicky.

Jednosložkový rychlý 
základní nátěr ve vodní 
disperzi na dřevěné 
podlahy s velmi nízkým 
obsahem organických 
těkavých látek a bez 
obsahu NMP
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SPOTŘEBA
80-100 g/m² a jednu vrstvu.

BALENÍ
kanystr 5 l.

SKLADOVÁNÍ
12 měsíců v původním uzavřeném obalu a 
suchém prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO 
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ 
Ultracoat Universal Base není považován za 
nebezpečný ve smyslu aktuálních norem pro 
zatřídění směsí. Doporučujeme však používat 
ochranné rukavice a brýle a dodržovat běžná 
opatření jako při manipulaci s chemickými 
látkami.
Podrobnější a kompletní informace o 
bezpečném použití tohoto výrobku najdete  
v nejnovější verzi příslušného 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

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

Konzistence: tekutina

Barva: transparentní

Hustota (g/cm³): 1,020

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

Maximální přípustný poměr ředění 
(Směrnice EC 2004/42): 10% čisté vody nebo Ultracoatu EL

Brousitelnost: po 2 hodinách

Přetíratelnost bez broušení (třívrstvý systém): po 2 hodinách ale v průběhu max. 5 hodin
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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


