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TOL-FIX 
 

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopln ění některých 
zákonů, v platném zn ění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadav ky na 

vybrané stavební výrobky, ve zn ění nařízení vlády č.312/2005 Sb. 
 
 
 
Popis:    
Krycí penetrační a fixační nátěr na bázi akrylových kopolymerů ve fázi rozpouštědla. Vynikající schopnost zpevnění 
podkladu, určená na problematické podklady. Současně velmi dobře izoluje (mastnota, skvrny apod.) Určená pod 
většinu nátěrových hmot jak vodou ředitelných tak rozpouštědlových. 
 
Užitečné vlastnosti:  

• Silná penetrační a spojovací schopnost 
• Výborně reguluje absorpci podkladů, částečně izoluje 
• Velmi dobrá přilnavost, velmi dobrá kryvost 
• Výborná mikroporéznost (propustnost pro vodní páry) 
• Nezmýdelnitelná 
• Lze na ni nanášet většinu nátěrových hmot a povlaků jak vodou ředitelných, tak i rozpouštědlových  

 
Odstín:   
Bílý, lze tónovat  
 
Použití:  

• Penetrace a fixatér surových nebo natřených podkladů, porézních i neporézních 
• Vhodná na většinu běžných stavebních podkladů, výborná jak pro nové tak i renovační nátěry 
 

 
Podklady: 
Nenatřené: Podklady na bázi hydraulických pojiv a zdiva, sádrové omítky a stěrky, kameninové podklady, mozaikové 
obklady po reálném odzkoušení. 
Natřené: Staré dostatečně přídržné nátěry s výjimkou nepromokavých nátěrů, poloplných a silných nátěrových 
systémů. Staré kompaktní polyuretanové laky po provedeném reálném odzkoušení. U jiných nebo nejednoznačných 
podkladů doporučujeme konzultaci s námi. 
 
Příprava podklad ů: 
Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí být suché, pevné, soudržné a čisté. 
Nové omítky a betony musí být dostatečně vyzrálé (optimálně 21-28dnů). Podklady dále doporučujeme co nejlépe 
očistit od prachu, mastných skvrn a jiných nečistot, které by mohly snížit přídržnost nátěrů k podkladům. Poškozená 
místa nutno opravit dle charakteru původního podkladu. Podklady by měly být rovné a s rovnoměrnou savostí. 
V případě aplikace na podklady problematické z hlediska výskytu nebo potenciální tvorby plísní, řas, mechů apod., 
doporučujeme podklady nejprve ošetřit vhodným přípravkem, např. SCALP RENOV. 
Natřené: dostatečně přídržné nátěry očistit, odmastit a přebrousit (matování) – nutné. Velmi staré a problematické 
nátěry doporučujeme nejlépe odstranit. Pečlivě odstraňte prach nebo zbytky starých nátěrů. 
V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte s námi. 
 
Aplikace, zpracování:   
Penetrace  se nanáší pomocí štětce nebo válečku. Nanášení musí být prováděno stejnoměrně a celoplošně bez 
přerušení. Teplota podkladu nesmí klesnou pod +5°C a přesáhnout +30°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být 
vyšší než 60%. 
Ředění: Připravený k použití (v případě potřeby do cca 10% v objemu ředidlem S6006 nebo S6001). 
 
Suchý : 3hodiny 
Přetíratelný: 12hodin 
 
 

EXTERIÉR/ VE FÁZI ROZPOUŠT ĚDLA 
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Systémy nanášení: 
 

Penetrace 1 vrstva Tol-fix 

Vrchní nátěr Fasádní nátěrová hmota s funkcí dekorativní nebo 
nepromokavou úpravou 

 
 
Orienta ční spot řeba (vydatnost) :   
7-9 m

2
/l a to v závislosti na savosti, poréznosti a struktuře podkladu. 

 
Technické údaje:   
Obsah sušiny:  Objemový: 40%  
  Váhový: 63%  
Měrná hmotnost : 1,36 kg/l   
Vzhled filmu: hladký, jemně strukturovaný, matný (stupeň lesku: <5 pod 60°) 
 
Čišt ění a údržba pracovních pom ůcek:   
Lakovým benzínem nebo syntetickými ředidly, nejlépe ihned po použití.  
 
Hygiena a bezpe čnost práce: 
 
Výrobek Tol-fix (přípravek) je dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění novely č.352/99 Sb., klasifikován jakoR10-43-52/53 
Dráždivý, R10 hořlavý,R43 Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží, R52/53 Škodlivý pro vodí organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, S(2-) Uchovávejte mimo dosah dětí, S23 nevdechujte páry/ 
aerosoly, S24 Zamezte styku s kůží, S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte tento technický list. 
  
 
 
První pomoc:   
V případě pochybností a přetrvávají-li příznaky, přivolejte vždy lékaře. Nikdy nic nepodávejte postiženému, který je 
v bezvědomí. Při nadýchání postiženého vyneste na čerstvý vzduch a udržujte ho v teple a klidu. Při náhodném 
požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat 10 – 15 
minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži omýt vodou a 
mýdlem. Nepoužívejte ředidla a rozpouštědla. V případě podráždění kůže vyhledejte lékaře.  
 
Balení a skladování :   
Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým 
slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců 
od data výroby v původním neotevřeném obalu. Výrobek nesmí zmrznout.   
Velikost obalů :  5l a 15l 
 

 
Upozorn ění:   
Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +30°C.  
Výrobce neru čí za škody zp ůsobené výrobkem p ři jeho nevhodném použití.  
 
Likvidace obal ů:  
Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém 
plnění s firmou EKOBRNO. 
 
 
 

 
Vypracováno dne: 20.3.2019  


