
düfa TIEFGRUND TB  

speciální rozpouštědlová penetrace, D 15  

 

Druh výrobku: penetrační nátěr s rozpouštědly, s vysokou schopností vsakování, pro vnitřní i vnější použití.  

Možnosti použití: vysoce účinný speciální penetrační nátěr pro vnitřní a vnější použi tí, určený k penetraci všech silně savých 

a nesoudržných minerálních podkladů - omítek, cihel, cementových desek, střešních pálených a betonových tašek, eternitu, atd. 

Vhodný pro použití na podklady se zbytky nečistot - nikotin, saze, atd. 

Vlastnosti: odolný proti povětrnostním vlivům podle normy DIN 18 363. Pevně držící, hluboko pronikající, zpevňuje omítky, 

obsahuje rozpouštědla, umožňuje difúzi vodních par.  

Podklad: musí být vždy suchý ( max. 4,5 obj. % vlhkosti ), nosný, čistý, odmaštěný.  

Postup, způsob nanášení: nanášet štětkou. Na normálně savý podklad neředit. Nepevné, silně savé podklady několikrát 

přetřít, až je dosažena dostatečná pevnost. Na velmi málo savé podklady zředit až do 50 % lakovým benzínem nebo 

univerzálním ředidlem. 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. 

Vydatnost: cca 4 - 6 m
2
/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou 

kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.  

Doba schnutí při 20°C a 65% relativní vlhkosti: přetírat možno cca po 12 hod. Při nižších teplotách a vyšší rel. vlhkosti 

vzduchu se doba schnutí prodlužuje.Při nestandardním použití /např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových 

materiálů/ je nutná podstatně delší doba prosychání před následným nátěrem /řádově týdny/. Pro tyto a plikace doporučujeme 

provést zkušební nátěr nebo využít náš bezplatný poradenský servis.  

Teplota při zpracování: není náchylný na mráz 

Pojivová báze: akrylátová pryskyřice 

Hustota (při 20°C) v g/cm
3
: 0,810 

Barevný tón, tónování: bezbarvý; nemíchat s jinými výrobky 

Ředění: materiál je dodáván ve stavu k přímému použití. Pro zpracování neředit.  

Čištění nástrojů: pracovní nářadí umýt v düfa Terpentin-Ersatz nebo düfa Pinselreiniger. 

Skladování: v originálních obalech v suchu a chladu, na dobře větraném místě.  Chránit před slunečním zářením a veškerými 

tepelnými zdroji. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na 

obalu. 

Bezpečnostní opatření a informace: Označení podle vyhlášky č. 355/2002 Sb.: 

Maximální prahová hodnota obsahu VOC: kategorie A/h 750 g/l (2007) 

Maximální obsah VOC v produktu, připraveném k použití: < 750 g/l 

Nebezpečné složky: obsahuje benzínovou frakci CAS 64742-48-9. Výstražný symbl: XN – zdraví škodlivý.  Standardní věty 

označující specifickou rizikovost (R-věty): R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná 

expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): 

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S23 Nevdechujte plyny, dýmy, páry, aerosoly; S24 Zamezte styku s kůží ; S35 Tento 

materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem; S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách; S62 Při 

požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a  ukažte tento obal nebo označení.  

Používejte vhodné ochranné prostředky. Podrobné informace - viz bezpečnostní list tohoto výrobku. 

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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