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Penetračný náter D1  
(Voranstrich D1) 
 
 

 nízka spotreba 
  výborný na nové savé podklady 
 bez zápachu 
 bez rozpúšťadiel 

  
 

Popis výrobku 
 
Umelo živičný, koncentrovaný disperzný penetračný 
náter bez obsahu rozpúšťadiel a bez zápachu. Pre 
lepšiu kontroly nanášania má ružovú farbu. 
 
 

Použitie 
 
Murexin Penetračný náter D1 je hotový disperzný 
penetračný náter s obsahom umelých živíc s dobrou 
schopnosťou vnikania do podkladu. Čiastočne 
spevňuje povrch a viaže prach. Vhodný najmä na 
cementové podklady, ako napr. nové cementové 
potery. 
 
  

Balenie a skladovanie 
 
Balenie:  
1 L fľaša 
5 L bandaska 
10 L bandaska 
200 L sud 
 
Skladovanie:  
V suchu a chlade  v neporušenom originálnom balení 
po dobu cca 12 mesiacov. Chráňte pred mrazom. 
 
 
 
 

 

Technické údaje 
 

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 

 
Spotreba:  cca 0,2 l namiešaného roztoku / m2 

 cca 1 kg D1 na 20 m2 pri pomere 1:3 
Schnutie:  cca 2 - 3 hodiny 
Hustota:  cca 1,00 g/cm3  
Riedenie: s vodou,  
 pomer 1:1 až 1:3 
Min. teplota spracovania: min +5°C (platí aj pre 

 podklad) 

 
       

Skúšané podľa 
 
GIS Code : D1 
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Spracovanie 
 
 
Odporúčané náradie: 
Maliarska štetka, štetec, jemne porézny valec, 
velúrový valec s krátkym chlpom, gumová stierka.   
 
Podklad: 
Musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, voľných 
častíc. Podklad musí byť stabilný, musí vyhovovať 
platným normám a predpisom.  
 
Nevhodné použitie:  
Na kov, drevo, plasty, vodoodpudivé podklady, 
staršie podklady, podklady s obrúsenými zvyškami 
lepidiel. 
 
Príprava podkladu: 
Podklad vždy prebrúste, povysávajte, skontrolujte 
jeho vyzretosť. 
 
 
 
 

 
Nanášanie: 
Penetračný náter D 1 nanášajte vhodným náradím, 
rovnomerne na podklad, vyhnite sa tvorbe mlák. 
Na veľmi nasiakavých podkladoch na podlahových 
konštrukciách odporúčame riedenie s čistou vodou 
v pomere 1:1 až 1:3. 
Čas schnutia je cca 2-3 hodiny na bežných savých 
podkladoch. 
Nežiadúce znečistenie odstráňte ešte v čerstvom 
stave, náradie po použití umyte čistou vodou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre perfektný systém 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvoch na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich 
opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v Bezpečnostnom liste. 

Dôležité  
Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod + 5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.  
 
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi 
obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len 
obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov 
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné 
spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  
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