
TECHNICKÁ INFORMACE 
 
 
 

CarboSol Grund 
 
Základní nát�rová hmota. Neobsahuje rozpoušt�dla. Tak�ka bez zápachu 
 
� Ú�el použití: 
Speciální základní nát�rová hmota pro vodoodpudivou úpravu a vyrovnání nasákavosti rozdíln� 
nebo siln� nasákavých ploch v interiéru i exteriéru. Je ur�ena pod fasádní výrobky CarboSol (a 
jiné silikonové výrobky). 
 
� Pojivová báze: 
Silan - akrylát 
 
� Barevný odstín: 
Namodrale mlé�ný, po zaschnutí tak�ka bezbarvý. 
 
� Skladování: 
V chladu, nad bodem mrazu. Originální uzav�ené obaly lze skladovat 12 m�síc�. 
 
� Aplikace: 
Základní nát�r: Na normáln� nasákavé podklady se výrobek používá ne�ed�ný. Na siln� 
nasákavé plochy naneste ne�ed�nou hmotu 1x, avšak do nasycení podkladu. 
 
Postup p�i aplikaci: št�tec, st�íkání 
Bezvzduchové tlakové st�íkání: úhel nást�iku: 20-50° 
 tryska: 0,015“ 
 tlak: 60 bar 
 
� Minimální teplota p�i aplikaci: 
(teplota vzduchu, materiálu a podkladu p�i vlastní aplikaci a schnutí) 
Materiál neaplikujte p�i teplotách nižších než +5 °C, na p�ímém slunci, p�i dešti nebo silném 
v�tru. Pozor p�i nebezpe�í no�ních mrazík�! 
 
� �ed�ní: 
Ne�e�te. 
 
� Spot�eba: 
Cca 100-150 g/m2 podle nasákavosti podkladu (orienta�ní hodnota bez záruky, p�esnou 
spot�ebu je t�eba zjistit na zkušební ploše). 
 
� Doba schnutí: 
P�i +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % je nát�r po 6-8 hodinách na povrchu suchý 
a p�etíratelný. P�i nízké teplot� a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí odpovídajícím 
zp�sobem prodlužuje. 
 
� �išt�ní ná�adí: 
Okamžit� po použití vodou. 



� Upozorn�ní: 
Aby z�staly zachovány specifické vlastnosti výrobku, nesmí se míchat s jinými výrobky. 
 
 
 
Obsah balení: 
12 kg 
 
 
 
Mezní hodnota EU pro obsah t�kavých organických látek (VOC) 
v tomto výrobku (kat. A/h): 50 g/l (2007) 
 30 g/l (2010) 
Výrobek obsahuje: < 1 g/l VOC 
 
Pokyny pro bezpe�né zacházení: 
Výrobek není nebezpe�ným p�ípravkem ve smyslu zákona o chemikáliích a nepodléhá proto 
ozna�ovací povinnosti. P�i manipulaci s chemickými výrobky p�esto zachovávejte obvyklou 
opatrnost a dodržujte hygienická opat�ení. Uchovávejte mimo dosah d�tí. 
 
Kód odpadu: 
57303 (podle ÖNORM S 2100). 
 
EWC/EAK: 08 01 03 
 
 
 
Likvidace: 
Spalovna zvláštních odpad� nebo sb�rny zvláštních odpad�. Nevhazujte do domovního odpadu. 
Zamezte úniku do kanalizace, povrchových vod a do p�dy. K recyklaci odevzdávejte jen zcela 
prázdné obaly. 
 
Výrobek je ur�en pouze pro profesionální použití! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická Informace Synthesa CarboSol Grund, poslední revize: leden 2007 
Tato technická informace byla vypracována na základ� nejnov�jšího stavu techniky a našich zkušeností. Vzhledem 
k rozmanitost podklad� a stavu objektu nás obsah naší technické informace v žádném ohledu nezavazuje. 
Kupujícího/uživatele tedy nezproš�uje nutnosti �ádn� a odborn� a na vlastní odpov�dnost vyzkoušet naše výrobky , 
zda jsou pro daný ú�el použití a p�i daném stavu objektu vhodné. Tato publikace pozbývá platnosti vydáním nové 
technické informace. 
Technické poradenství 
Tato publikace nem�že postihnout všechny podklady, které se v praxi vyskytují, ani jejich úpravu nát�rovými 
technikami. U obtížných p�ípad� vám naši odborní poradci poskytnou podrobnou radu s ohledem na specifika objektu. 


