
ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® GP41 
POLYMEROVÝ HLUBOCE 
PENETRUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
NÁTĚR  
ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO  
PODKLADY, KTERÉ 
VYŽADUJÍ HLUBOKÉ 
SPOJOVÁNÍ 

 

 

 
 - připraven k použití  
 - polymerová formule  
 - hluboce proniká strukturu podkladu  
 - posiluje a zatěsňuje  
 - poskytuje lepicí přilnavost vyrovnávacích vrstev a nátěrů  
 - pro interiér a exteriér  

POPIS VÝROBKU 

ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® GP41 Polymerový hluboce pronikající základný 
penetrační nátěr je určen pro  penetraci silně savých a slabě vázaných 
cihlových, cementových, vápenných, vápenocementových, sádrových, 
sádrokartonových, betonových podkladů a  atd..., které vyžadují hluboké 
spojování. Zvyšuje přilnavost a zajišťuje správné vysoušení později 
nanášených produktů. Zabraňuje příliš rychlému průchodu vody k 
podkladu. Vytváří saténový, transparentní, paropropustný nátěr.  

POUŽITÍ 
Je určen pro stěrkové hmoty, barvy, lepidla a vyrovnávací povlaky na stropy, stěny a podlahy 
uvnitř i venku. Může být použit k zajištění vnější omítky před škodlivými účinky 
povětrnostních podmínek.  

VLASTNOSTI VÝROBKU 
Hustota  [g/cm3] cca 1 

pH    6,0÷8,5 
čas vysoušení [h] cca 2 

v závislosti na savosti 
podkladu, teplotě a vlhkosti 

Vnější vzhled tekutina mléčné barvy 



ZPŮSOB POUŽITÍ 
Příprava 
podkladu 

 podklad musí být rovný, pevný, po vyzrávání a zbavený prachu, 
nečistot, bez mikrobiální agrese (hub, plísní, mechu) atd.. 

Příprava 
výrobku 

 přípravek promíchejte, nedoporučuje se ředit 

Nanášení 

  Aplikujte při teplotě podkladu a okolí + 5 ° C až + 25 ° C, jednu vrstvu 
štětcem,    

 Nedovolte k tvorbě louží a fleků, 
 na vysoce savé a slabé podklady se doporučuje aplikovat druhou 

vrstvu přípravku na nevstřebanou a ještě mokrou první vrstvu. 
 po 48 hodinách od ukončení provádějte další dokončovací práce 
 s cílem účinně chránit omítky proti nepříznivým povětrnostním 

podmínkám je vhodné aplikovat 2-3 vrstvy přípravku, 
 v případě venkovního použití, aplikace a schnutí výrobku se nemůže 

vykonávat při špatném počasí. 
 nástroje omyjte vodou.  

PARAMETRY APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ METODY 
APLIKAČNÍ PARAMETRY  

viskozita 
 

ředění 

průměr 
trysky 
pistole  

Aplikační 
tlak  

METODY 
APLIKACE  

 
[s] [%] [mm] [MPa] 

doporučený 
počet vrstev 

 

Štětec, váleček 

Dodavatelská 
viskozita  - - - 1 

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST 
12 měsíců od data výroby  

BALENÍ 
1L, 5L  

VYDATNOST 
 do 15 m² / l v jedné vrstvě v závislosti na savosti podkladu  

ODSTÍNY 
tekutina mléčné barvy  



VOC 
Limit obsahu VOC pro tuto kategorii produktů: kat. (A/h/WB) max.30 g / l (2010). Výrobek 
obsahuje max. 30g/l.  

NORMY, ZKOUŠKY A OSVĚDČENÍ 
ZN-SN-052:2011  

BOZP A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 

BEZPEČNOST: 

Obsahuje: Směs 5-chlor-2-methyl-4-izothiazol-3-onu [ES 247-500-7] a 2-methyl-2H 
isothiazol-3-onu [ES 220-239-6] (3: 1). Může vyvolat alergickou reakci.  Pokud je nutná 
lékařská pomoc, mějte se sebou obal výrobku nebo etiketu. Uchovávejte mimo dosahu dětí 
Před použitím si přečtěte etiketu na obalu. štítek. 
Obsah / obal odstraňujte v souladu s platnými předpisy.  

SKLADOVÁNÍ: 

Skladujte v těsně uzavřených nádobách. Chraňte před mrazem a slunečním zářením. Teplota 
skladování +5ºC až +30ºC  

POZOR! 
Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však 
základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho 
kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu 
použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců, neneseme jakoukoliv 
zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v 
dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje 
právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.  
Technický list &p;/&P; Poslední aktualizace: 2015-02-05 

Fabrika barev  a laků Sniežka a.s., 39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 
Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Hospodářské oddělení KRS v Rzeszově 
DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł,  www.sniezka.pl 

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora) 


