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TECHNICKÝ LIST 
 

POLYMÉROVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER N08 

 
Popis materiálu: • POLYMÉROVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER N08 je transparentný, homogénny 

roztok s nízkou viskozitou zložený z polymérov a modifikujúcich prísad. 
Farba sa líši od svetlohnedej po tmavohnedú. Náter má vysokú priľnavosť 
k rôznym podkladom z dôvodu vysokej penetrácie a krátkej doby 
vytvrdzovania. Je odolný voči zásadám. 

Oblasť použitia: • Používa sa počas prípravy podkladov (asfalt, betón, kov, 
azbestocementová doska, lepená drevotriesková doska, atď.) na 
odprášenie povrchu a zvýšenie adhéznej sily: 
- pred utesnením spojov (tmely na báze bitúmenu, polyuretánu); 
- pred inštaláciou cestných spájacích pások;  
- pred fixáciou na strešnej krytine alebo hydroizolácii bitúmenových 
materiálov (obzvlášť účinné pri práci s ataktickými polypropylénovými 
modifikovanými materiálmi); 
- pred vyklápaním polymérnych membrán, ktoré sú pokladané pevným 
alebo čiastočným preklopením. 

Spôsob použitia: • Pred použitím premiešajte a rovnomerne utrite štetcom, valčekom alebo 
vhodnou striekacou pištoľou. Rozsah aplikačných teplôt je od -20°С do 
+40°С. Pri teplotách pod +5°C uchovávajte v teplej miestnosti najmenej 24 
hodín. 

• Pri ručnom nanášaní od 0,10 do 0,35 kg/m2, v závislosti od nasiakavosti 
podkladu, je spotreba pri spojoch základného náteru pred utesnením 
braná ako 3% hmotnosti tmelu. 

• Chráňte pred otvoreným ohňom. Používajte iba v dobre vetraných 
priestoroch. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. 

Balenie: • Kovové vedro: 10l, 20l 

Skladovanie: • Skladovanie na suchom mieste, mimo dosah slnečného žiarenia, pri teplote 
od -20°С do +30°С. Záručná doba skladovateľnosti je 12 mesiacov. 

Doprava: • Výrobok je prepravovaný všetkými druhmi dopravy v zakrytých vozidlách 
v jednej rade na výšku v súlade s Pravidlami o preprave tovaru. Ukladanie 
paliet na seba je zakázané. Produkt je nutné prepravovať v súlade 
s pravidlami prepravy horľavých materiálov.  

 

Základné fyzické a mechanické vlastnosti výrobku 
Parameter Jednotka Hodnota Metóda testovania 

Suchý zvyšok: 
% ≥ 28 

GOST 31939-2012 
(ISO 3251:2008) 

Hustota: g/cm3 0,78 – 0,84 GOST 3900-85 

Relatívna viskozita: 
s 15 – 30 

ISO 2431 
s priemerom trysky 4 mm 

Doba sušenia: min ≤ 15 GOST 19007-73 

Odolnosť voči zásadám: 
- vyhovuje 

TU 20.30.12-130-72746455-
2020 

Čistá hmotnosť: kg 7 a 14 - 

 
Certifikačná značka 
Výkon produktu uvedený vyššie sa zhoduje s deklarovanými údajmi.  
Deklarácia výkonu bola vystavená v súlade s Reguláciou (EÚ) č. 305/2011.                               

 


