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TECHNICKÝ LIST 
 

PENETRAČNÝ NÁTER UNI PRO 

 
Popis výrobku: • Penetračný náter UNI PRO je jednozložková kvapalina na báze vodnej 

disperzie styrén-akrylátového kopolyméru SOKRAT, po vytvrdnutí 
vytvárajúca transparentný polymérovou vodou nerozpustný film. 
Zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev. 

Vlastnosti: • Penetračný náter je po vytvrdnutí nerozpustný vo vode. Zvyšuje pevnosť, 
pružnosť a kotvenie a je paropriepustný. 

Použitie: • Penetračný a kotviaci náter pod fasádne náterové hmoty. 

• Penetračné nátery nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych 
podkladov pred nanášaním omietky. 

• Penetračné nátery nových aj starých omietok (vápenné, sadrové, štukové 
a pod.) sadrokartóny pred maliarskymi nátermi. 

• Penetračné nátery anhydritových podkladov. 

Balenie: • Fľaša – 1l 

• Bandaska – 5l 

Farba: • mliečna biela 

Podklad: • Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. 

Aplikácia: • Nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním. Vlhkosť podkladov pred 
aplikáciou musí byť v súlade s STN 74 4505. Po zaschnutí nanášame ďalšiu 
technologickú vrstvu (malta, betón, lepidlo, náter a pod.) priamo na 
penetrovaný povrch. Náter je možné riediť vodou v pomere od 1:2 až 1:15. 
Pri aplikácii na veľmi nasiakavý podklad je potrebné náter po zaschnutí 
opakovať. Po zaschnutí nanášame maltu (omietku) priamo na zaschnutý 
povrch. Spotreba na náter je 0,04 – 0,1 l/m2. 

Upozornenie: • Nemožno nanášať na zmrznuté podklady. 

Čistenie: • Zaschnutý zvyšok (polymér) od náterov nemožno rozpustiť vo vode a ani 
v organických rozpúšťadlách, v ktorých iba buble. Najefektívnejším 
riešením je použitie acetónu tak, že sa pomocou textílie (navlhčenej 
rozpúšťadlom) postupne sníma zaschnutý polymér z podkladu. V prípade 
veľkých zvyškov musí organické rozpúšťadlo pôsobiť na narušenie štruktúry 
dlhšie. Rozpúšťadlo acetón, riedidlo C-6000 a i. pri nitrocelulóznej farbe nie 
sú toxické ako toluén, ale odporúčame dodržať bezpečnosť práce. Riedidlá 
pre syntetické farby a iné rozpúšťadlá s dlhším uhľovodíkovým reťazcom 
štruktúru zaschnutého polyméru z náteru 2802A narušia pomalšie iba 
nabublajú a rozmažú. Zanedbanie skorého umytia vodou všetkých 
znečistených miest prináša spomenuté problémy pri čistení. Polymér na 
podklade veľmi pevne drží a pri penetrácii povrchu ich nenávratne 
spevňuje. 

Bezpečnosť: • Viď << Karta bezpečnostných údajov >> 

Skladovanie: • Pri teplotách od +5°C do +25°C, v originálnom neotvorenom balení. Doba 
skladovania je 24 mesiacov od dátumu výroby. 
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Technické vlastnosti 
Základ: emulzia kopolymérov 

Konzistencia: nízkoviskózna kvapalina 

Hustota: g/cm3 1,01  

Viskozita: mPA.s 70 STN 67 3016 

Tepelná odolnosť: °C +5 pri preprave nesmie 
zmrznúť 

Aplikačná teplota: °C +5/+40  

Doba stvrdnutia penetračného 
náteru: 

hod. 2-4 v závislosti na teplote 
a relatívnej vlhkosti 

 
Približná spotreba: 

 
l/m2 

 
0,04 – 0,10 

V závislosti na 
nerovnosti 

a nasiakavosti podkladu 
pri riedení až 1:15 

Výdatnosť: m2/l až 40 pri riedení 1:15 na slabo 
sajúcom podklade 

 


