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TECHNICKÝ LIST 
Protiplesňová penetrácia Color company 

Hĺbkový akrylátový penetračný náter na murivo 
 
Protiplesňová penetrácia Color company je špeciálny penetračný náter s hĺbkovým účinkom, 
určený pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenie nasiakavosti všetkých anorganických 
podkladov v interiéroch.  
Protiplesňová penetrácia obmedzuje tvorbu plesní na povrchu a zároveň pôsobí preventívne  
Má mimoriadne vysokú penetračnú schopnosť a vyznačuje sa dokonalým zmáčaním a 
kotvením na podklad.  
 
Zloženie: Penetrácia je jednozložková bezrozpúšťadlová vodná disperzia akrylátového 
kopolyméru s prísadou špeciálnych aditív, obmedzuje tvorbu plesní na povrchu.  
 
Použitie: Penetrácia je vysoko kvalitný náter určený na spevnenie a stabilizáciu všetkých 
savých minerálnych podkladov ako sú cementové povrchy, murivo, vyrovnávacie a sanačné 
omietky, sadrokartón, porobetón, všetky betónové povrchy, a iné pórovité materiály.  
Je určená na zjednotenie a obmedzenie nasiakavosti podkladu.  
Zvyšuje priľnavosť ďalších materiálov, má funkciu adhézneho mostíka pre ďalšie ochranné 
vrstvy ako napríklad vodouriediteľné farby, fasádne hmoty, tmely, samonivelačné a 
hydroizolačné stierky.  
Možno ju použiť samostatne na zamedzenie prieniku vody do podkladu a na oživenie 
vzhľadu povrchu prírodných aj umelých kameňov, tehál a rôznych obkladov.  
 
Vlastnosti a výhody: vodouriediteľný prostriedok. Použitie v interiéri. Dokonalým zmáčaním 
zvyšuje súdržnosť podkladových vrstiev, zjednocuje nasiakavosť poréznych podkladov, 
znižuje spotrebu náterovej hmoty a zlepšuje kryciu schopnosť aplikovaných náterových 
látok. Taktiež zabraňuje vzlínaniu rozpustných solí z podkladu, tvorbe výkvetov. Je 
paropriepustná. Penetrácia je odolná voči alkalickému prostrediu, znižuje nasiakavosť a 
prašnosť betónových podláh a oživuje vzhľad prírodných a umelých kameňov.  
Návod na použitie: povrch musí byť pred aplikáciou súdržný, čistý, suchý, zbavený prachu, 
mastnoty a nečistôt. Nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery, zvetralý a 
poškodený podklad je nutné odstrániť. Aplikuje sa pri teplote od 5⁰C do 30⁰C.  
Aplikácia: penetráciu odporúčame aplikovať valcom alebo štetcom. Nanáša sa v jednej 
vrstve. Riedi sa v pomere 1:1 s vodou, prípadne neriedená. Pred použitím premiešať.  
Balenie: 1l, 5l 
 
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

  

   
   
 


