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Základový nátěr pro nesavé podklady – 
CONTACT 

 
 zvyšuje přídržnost k nesavému podkladu 
 obsahuje křemenný písek 
 vyrovnává savost podkladu 
 do interiéru i do exteriéru, na zdi a podlahy 
 na hladký beton, staré dlaždice, teraco, OSB desky 

 připraven k použití 
  
 

POUŽITÍ 
Základový nátěr je určen pro přípravu drsné přilnavé vrstvy na nesavé podklady vhodné pod 
samonivelační hmoty, tmely, strojní omítky, tmely k lepení keramických dlaždic atd. Pro použití v 
interiéru i v exteriéru na suché a vyzrále podklady z hladkého betonu a železobetonu, prefabrikované 
prvky, staré keramické obklady, sádrokarton, malířské nátěry, desky OSB, teraco a jiné hladké 
minerální podklady. 
 

VLASTNOSTI 
Připraven k použití, připraven na bázi akrylové disperze s přísadou křemenné 
drti. Zvyšuje drsnost podkladu a zlepšuje přilnavost dalších vrstev. Na smíšených 
podkladech vyrovnává a reguluje savost. Paropropustný výrobek.  
 

PŘÍPRAVA PODKLADU 
Podklad musí být rovný, pevný, nosný, suchý, očištěný od prachu, nečistot, vápna, oleje, mastnoty, 
vosku a od zbytků olejových a emulzních barev. Všechny nerovnosti a prohlubně je nutné doplnit 
rychleschnoucím vyrovnávacím tmelem 3-30. Podklady musí být náležitě ustáleny, betonové povrchy 
musí být staré nejméně 3 měsíce a vlhkost musí být nižší než 4 %, cementové omítky a potěry 
minimálně 28 dní a vlhkost < 4 %, anhydritové podklady vlhkost < 0,5 %, sádrové omítky a podklady 
vlhkost < 1 %.  
 

PŘÍPRAVA HMOTY 
Základový nátěr CONTACT je k dispozici v hotové podobě a konzistenci. Před použitím musíme celý 
obsah důkladně zamíchat ručně nebo míchačkou v pomalých otáčkách tak, abychom získali 
stejnoměrnou konzistenci. Nelze míchat s vodou ani jinými materiály. 
 

ZPŮSOB POUŽITÍ 
Přípravek rovnoměrně nanášíme na povrch štětcem, válečkem nebo zednickou lžící. Zasychání jedné 
vrstvy při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % trvá cca 1–2 hodiny. Proces přípravy podkladu 
musí probíhat v teplotách vzduchu, podkladu i výrobku v rozmezí od +5 °C do +25 °C. Čerstvě 
vytvořené nátěry v exteriéru musíme ochránit před deštěm a mrazem. Používejte speciální clony 
omezující negativní působení počasí. Případné znečištěné plochy okamžitě opláchněte velkým 
množstvím vody. Ihned po použití je nutné nářadí důkladně umýt vodou. 
 
 
 

POUŽITÍ 



Průměrná spotřeba je cca 150 g / 1 m
2
. Přesnou spotřebu určíme provedením zkoušky na daném 

podkladu. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
teplota pro použití (vzduchu, podkladu, materiálu) od +5 

o
C do +25 

o
C  

doba schnutí  1–2 h  
možnost lepení obkladů po min. 2 h    
hustota  cca 1,5 kg / dm³  
spotřeba  150 g / m²  

balení kbelík 4 kg  
přilnavost k betonu min. 1 MPa  

 

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA 
Produkt je nutné převážet a skladovat v suchých podmínkách, v originálních, nepoškozených obalech 
při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Obal po otevření 
pevně uzavřete a zbylý obsah co nejdříve spotřebujte. Takto skladovaný produkt je použitelný po dobu 
12 měsíců.  

 


