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Určení: · Krycí (bílý) základní a penetrační nátěr 
· Vysoce kvalitní regulátor surových a natřených stavebních podkladú 
· Nové a renovační práce 

Užitné vlastnosti: 

 
 

 
Popis, klasifikace: 

· Penetruje, fixuje, izoluje a reguluje (sjednocuje) absorpci podkladú 
· Rychlé schnutí bez zápachu, snadné použití 
· Výborná kryvost 
· Velmi dobrá propustnost vodních par 
· Lze na ni nanášet většinu vodou ředitelných nátěrových hmot 

Vodou ředitelná pigmentovaná (bílá) penetrace na bázi akrylových kopolymerních 
pryskyřic 

 

 

Měrná hmotnost: 1,48 kg/litr 

Obsah sušiny: Objemový: 40 % 
Váhový: 59 % 

Zážehový bod: Bezpředmětný 

Vzhled filmu: Matný, hladký (stupeň lesku < 3 pod 60° ) 

Vydatnost 5 až 9 m2/l v závislosti na povaze a struktuře podkladú a na způsobu 
nanášení a stupni ředění (orientační, uvedeno pro 1 neředěnou vrstvu  
na hladkém podkladu) (Podle normy NF T 30-073) 

Doba schnutí: (orientační při 20°C a 65% relativní vlhkosti) 

Nechytá prach: 30 min. 
Suchý: 1 hod. 
Další vrstva: 4 hod. 

Odstíny: Bílý 

Balení: 5 l a 15 l 

Skladování: 12 měsícù v originálním neotevřeném balení. Skladujte na místě chráněném 
před mrazem a horkem. 

 
 

Øedění: Štětec, váleček: lze používat v neředěném stavu nebo ředit přídavkem cca 10-30 

% vody ( dle potřeby a stavu podkladu, ředění doporučujeme u obzvláště hladkých 
a nesavých podkladú) 

Pøíprava výrobku: Před použitím důkladně promíchejte. 

Aplikační náøadí: Štětec, váleček – ideální pro optimální ukotvení nátěru. 

Pistole pneumatická a pistole airless 

Čištění náøadí: Vodou okamžitě po použití. 

Podmínky nanášení: Teplota vzduchu a podkladu nesmí během prací a schnutí klesnout pod +5 °C a 
přesáhnout +28 °C. V exteriéru - pod přímém slunečním záření, dešti nebo silném 
větru doporučujeme fasádu chránit vhodným zpùsobem, jinak doporučujeme 
aplikaci přerušit a vyčkat lepších podmínek. 
Plochy a konstrukce, které nemají být natřeny (okna, dveře, podlahy apod.) 
chraňte pečlivě před potřísněním (maskovací pásky, folie, noviny apod.). Event. 
odstřiky nebo potřísnění očistěte okamžitě vodou, po zaschnutí je odstranění barvy 
velmi obtížné. Teploty a další specifické podmínky během provádění prací 
doporučujeme zaznamenávat do stavebního deníku. 

Podklady: Podklady na bázi hydraulických pojiv, nedrolivé (pevné), vláknocementové desky 
(GLASAL), eternitové a cetris desky. Podklady natřené starými a dostatečně 
přídržnými vodou ředitelnými nátěry, především nepromokavými, polosilnými 
a silnými plastickými nátěry. Není vhodný na kovové podklady a na podklady 
velmi prašné, drolivé apod. U jiných nebo nejednoznačných podkladù 
Doporučujeme konzultaci s Vaším nejbližším prodejcem. 

Barvy, které mění svět         tollens@tollens.cz           www.tollens.cz

ve vodní fázi 

  interiér/exteriér 

Charakteristika 

Prováděcí pokyny 

mailto:tollens@tollens.cz
http://www.tollens.cz/


ELASTOFIX PIGMENTÉ 
Pigmentovatelná regulační penetrace na bázi akrylových kopolymerů 

 

 
 

 

 
 

Pøíprava podkladù:    Nenatřené   podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlùm, musí 
být suché, pevné a soudržné (pevnost min. 0,25 Mpa). Nové omítky a betony 
musí být dostatečně vyzrálé (optimálně 21-28 dnù). Podklady dále nutno očistit od 
prachu, mastných skvrn a všech nečistot, které by mohly snížit pøilnavost nátěrù 
k podkladu. Poškozená místa nutno opravit dle charakteru pùvodního podkladu 
(vysprávkové malty, tmely, stěrky, napø. Tolstuc). Podklady by měly být rovné, s 
rovnoměrnou strukturou. V pøípadě aplikace na podklady problematické z 
hlediska výskytu nebo potenciální tvorby plísní, øas apod., doporučujeme 
podklady nejprve ošetøit pøípravkem ANTI-MOUSSE. Natřené dostatečně 
pøídržné nátěry očistit, odmastit a pøebrousit (matování), pøed nanášením barev 
odstranit prach po broušení. Velmi staré a problematické nátěry   nejlépe    
odstranit    (klihové,    vápenné,   olejové,    lakové    apod.). V případě jakýchkoliv 
nejasností pøi pøípravě podkladù se poraďte s prodejcem. 

 

 

 
 

Penetrace 1 vrstva ELASTOFIX PIGMENTÉ 

Vrchní nátěr Vodou øeditelná nátěrová hmota 

 

 
Výrobek Elastofix Pigmenté (pøípravek) není dle zákona č.157/1998 Sb., ve 
znění novely č.352/99 Sb., klasifikován jako nebezpečný. Zamezte styku s kùží 
a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice (pøi 
støíkání také ochranné brýle nebo obličejový štít). První pomoc: pøi potøísnění 
odložte kontaminovaný oděv a kùži omyjte velkým množstvím vody, pøi náhodném 
požití vypláchněte ústa a vypijte asi pùl litru vody. V pøípadě potøeby vyhledejte 
lékaøe. Jinak se øiďte obecně platnými pøedpisy. 
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