
düfa TIEFGRUND LF 
speciální penetrace, D 14 
 
Druh výrobku:  speciální penetrační nátěr bez rozpouštědel, který se vyznačuje zvláště dobrým zpevňujícím a 
kapilárním účinkem. 
Možnosti použití: určeno k penetraci všech minerálních omítek, sádrových stavebních materiálů, zdiva všech 
druhů, azbestocementu, betonu a plynobetonu. Ke zpevnění  vnějších ploch se starým pískovým a křídovým 
podkladem. Ke zprostředkování vynikajícího přilnutí nátěru na podkladu natřených i nenatřených omítkových 
ploch. Zvlášť vhodné pro vnitřní prostory a pro prostory potravinářského charakteru, neboť nevypařuje žádná 
rozpouštědla a je téměř bez zápachu. Použití též ve špatně větratelných místnostech. Lehce zpracovatelná, 
neznesnadňuje dýchání. Tento produkt není vhodný pod silikátové a silikonové nátěry. 
Vlastnosti: nátěr je odolný proti vlivům počasí, proti alkáliím. Paropropustný, zpevňuje podklad a zrovnoměrňuje 
jeho savost.  
Podklad: musí být čistý, suchý ( max. 4,5 obj.% vlhkosti ) a nosný. Staré, nespolehlivě držící nátěry je třeba 
odstranit. 
Postup, způsob nanášení: Nanášet neředěné, dle savosti podkladu i dva nátěry. Na podkladu se nesmí aplikací 
penetrace vytvořit lesklý uzavřený film! Jestliže je podklad málo savý a nepřijímá penetraci, nepenetrujte a 
kontaktujte naši poradenskou linku. Aplikace penetrace by měla být poslední operací na podkladu před nátěrem 
nebo natahováním stěrek, atd. Nanášet nejlépe štětkou, lze i válečkem nebo nástřikem. 
Vydatnost: cca 5 - 10 m2/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro 
přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.  
Doba schnutí:  cca 8 hod. při normálních teplotách 
Teplota při zpracování:  min.+ 5°C 
Pojivová báze: akrylátová disperze 
Hustota (při 20°C): 1,008/cm3 
Barevný tón, tónování: mléčně bílá - po zaschnutí transparentní. Nemíchat s jinými výrobky. Je-li nutnost 
penetraci tónovat, použít výhradně produkt düfa D 28. 
Ředidlo, čištění nástrojů: voda, ihned po použití vodou 
Skladování:  v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním 
neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu. 
Bezpečnostní opatření a informace:  
Obsah těkavých organických látek podle § 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb.: < 3%. Přípravek není klasifikován jako 
nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES. 
První pomoc: při nevolnosti -  zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; při styku s 
kůží - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; při zasažení očí -  vyndat 
kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících 
potížích vyhledat lékařskou pomoc. 
Likvidace odpadu:  Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se 
zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě 
oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. 
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