
 

       Oblasti použitia  

   

      Vhodné podklady  

   

Doba schnutia

Časové údaje

Podlahové vykurovanie

Teplotná odolnosť

Spotreba

Náradie

Čistenie náradia

Skladovanie

Forma dodania

Bez obsahu riedidla, svetlo červená, synteticko živicová penetrácia pre silno a 
rozdielne savé podklady.

■ rýchlo schnúca
■ vodou riediteľná
■ bez obsahu rozpúšťadiel
■ na spevnenie podkladu
■ na vyrovnávanie rôznej savosti
■ pre vnútorné a vonkajšie použitie, predovšetkým 
 pre podklady s obsahom sadry
■ pre následné pokladanie dlaždíc a obkladov
■ na steny a podlahy

Sopro GD 749
Grundierung

www.sopro.sk

Penetrácia na silno savé podklady, najmä pre stavebné materiály obsahujúce sadru v oblasti podláh a stien 
ako základný náter na obklady stien zaťažené vlhkosťou do skupiny zaťaženia W2 podľa ÖNORM B 2207.  
K príprave povrchu pre následné obkladacie práce s dlažbami, dlaždicami a doskami, ale nie ako základný 
náter pre následné maliarske práce.

Savé podklady ako cementová omietka, vápenno cementová omietka, sadrová omietka, omietkové a muri-
vové spojivá, murivo, betón, pórobetón, sadrové dosky, sadrokartónové dosky, cementový poter, sírano- 
vápenatý poter, magnezitový poter.

cca 2 hod na dobre savých podkladoch

vzťahujú sa na normálny teplotný rozsah +23°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50%;    
vyššie teploty uvedené  časy skracujú, nižšie ich predlžujú

vhodné, prívodná teplota max. 65 °C

od -20 °C do +80 °C 

cca 0,07 kg/m2 (1:1 zriedený s vodou), v závislosti od savosti podkladu

valec s ovčou vlnou, štetec, metla 

vo vlhkom stave s teplou vodou, v zatvrdnutom stave mechanicky.

v neotvorenom originál balení pri chladnejšom, nezamrzajúcom skladovaní cca 2 roky skladovateľné

10 kg kanister, 5 kg kanister, 1 kg fľaša (12 ks v kartóne)



Podklady musia byť suché, nosné, bez trhlín, tvarovo stále a bez látok znižujúcich priľnavosť (napr. prach, olej,
vosk, separačné prostriedky, výkvety, sintrové vrstvy, zvyšky lakov a farieb). Existujúce trhliny v potere sa musia
opraviť živicou Sopro Rissharz. Potery na báze síranu vápenatého (anhydritové potery) musia mať obsah vlh-
kosti ≤ 0,5 CM-% (vyhrievané 0,3 CM-%) - musia byť obrúsené a odsaté. So Sopro Rapidur® B1 vyrobené potery
sú už po 12 hodinách pripravené na pokrytie. Nevyhrievané cementové potery musia byť 28 dní staré a suché 
(≤ 2,5 CM-%). Vykurované potery musia pred zalepením spĺňať normy ohrevu a vykurovania (vykurovací proto-
kol), alebo sa zahrejú po zrelosti na pokrytie. Sadrové omietky musia byť suché, jednovrstvové a nesmú byť vy-
hladené a plstené. Tenké vrstvy tmelu musia byť odstránené.

Platia príslušné normy, smernice a odporučania, ako aj všeobecne uznávané technické pravidlá.

Pred použitím premiešajte alebo zatrepte, zriediť s vodou v pomere 1:1 a pomocou štetca, valca alebo metly 
naneste na podklad. Naneste len toľko materiálu, aby sa nevytvorili kaluže alebo povlak.

Vhodný len pre sajúce podklady. Nie je vhodný pre následné maliarske práce, pretože môže prerážať označo-
vacia farba, predpísaná pre pokladanie dlaždíc! Pri poteroch viazaných na síran vápenatý je použitie prípustné 
len v prípade, ak je povrch poteru sajúci, čo by sa obyčajne po zodpovedajúcom ošetrení (napr. prebrúsenie) 
nemalo stať.

Označovanie
Bez povinnosti označovania podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach.
Pri styku so stavebnými materiálmi/chemikáliami dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia.

Bezpečnostné rady (S-vety)
S 2        Nesmie sa dostať do rúk deťom

Spracovanie

Príprava podkladu

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opisom produktu. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností a skúšok a nezohľadňujú konkrétny 
prípad použitia. Z údajov nie je možné vyvodiť žiadne nároky na odškodnenie. V prípade potreby sa prosím obráťte na naše technické poradenstvo. Najaktuálnejšiu 
verziu uvedených informácií k produktu, ako aj práve platný bezpečnostný list podľa EU vyhlášky 1907/2006, nájdete na stránke www.sopro.sk.
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Príjem objednávok, technické poradenstvo, výroba a distribúcia
Sopro Bauchemie GmbH, Austria 
Weidenweg 14
A-8330 Feldbach
Telefón: +43 (0) 3152 47 11-0 
Fax: +43 (0) 3152 46 93
e-mail: werk@sopro.at

Vedenie spoločnosti, vedenie distribúcie, marketing a správa
Sopro Bauchemie GmbH, Austria 
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefón: +43 (0) 7224 67141-0 
Fax: +43 (0) 7224 67181
e-mail: export@sopro.atwww.sopro.sk

Upozornenie pre Vašu 
bezpečnosť

Upozornenie


