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Technická informace 
 

Caparol Tiefgrund LF 
 
Penetrační prost ředek bez obsahu rozpoušt ědel s minimálním zápachem 
 
 

Popis výrobku  
 
Oblast použití Speciální penetrační prostředek do vnitřních i vnějších prostorů na egalizaci rozdílně 

nebo silně nasákavých ploch i na zpevňování vnitřních omítek, které mírně uvolňují 
písek. Použití i v prostorách, kde není chráněna instalace a kde je nedostatečné větrání, 
nebo kde se vyrábějí a skladují potraviny a poživatiny. 
 

Materiálová báze Kombinace akrylátových pryskyřic. 
 

Balení 12 kg 
 

Odstín Žlutavý průhledný 
 

Skladování V chladném a nemrazivém prostředí. Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu 12 
měsíců. 
 

Zpracování  
 
Příprava materiálu Materiál je připraven k použití, před aplikací jej pouze krátce promíchejte. V případě 

potřeby řeďte čistou vodou. 
Pozor: Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností tohoto výrobku, nesmí se 
míchat s jinými výrobky. 
 

Nanášení materiálu Na normálně nasákavých podkladech použijte přípravek neředěný. Silně nasákavé 
plochy napusťte jednou dosyta neředěným přípravkem. Základní nátěr nařeďte tak, aby 
netvořil uzavřený lesklý film. 
 
Postup nanášení: natíráním, stříkáním 
 

Spotřeba Cca 150 - 250 g/m2 podle nasákavosti podkladu (směrná hodnota bez záruky, přesnou 
spotřebu stanovte na zkušební ploše). 
 

Podmínky zpracování Minimální teplota p ři zpracování:  
(Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání):  
Nesmí poklesnout pod +5°C, nezpracovávejte za p římého slunečního záření, za deště 
nebo silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů! 
 

Doba schnutí Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude p řípravek vyschlý na povrchu a schopný 
dalšího nátěru za 6 - 8 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba 
vysychání prodlužuje. 
V chladírnách a mrazírnách:  
Je nutno zajistit dostatečně dlouhé vysychání a větrání, aby se zabránilo negativnímu 
ovlivnění chuti potravin a poživatin. 

Čištění nářadí okamžitě po použití vodou. 
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Instrukce  
 
Bezpečnostní 
upozornění 

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto 
nepodléhá povinnosti označování. Přesto Vás žádáme, abyste dodržovali běžná 
bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte 
mimo dosah dětí.  
 
Třída nebezpe čných látek podle VbF  (vyhlášky o hořlavých kapalinách): neuvádí se 
 
ADR/RID:  neuvádí se 
 

Likvidace Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné 
odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). 
Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02). 
 

Deklarace obsažených 
látek 

Disperze akrylátové pryskyřice, voda, aditiva, konzervační prostředky. 

Obsah VOC Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento 
výrobek obsahuje max. 5 g/l VOC. 
 

Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v 
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci 
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k daným objektům. 
 

Servisní středisko tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: cbudejovice@caparol.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání: leden 2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství 
podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně 
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek 
v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost. 


