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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s 

oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku 

vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí  balenia, farebných odtieňov 

a stupňov lesku vyhradená. 
 

ADLER   SILIKON GKW 40332 

Vodouriediteľný koncentrát na základovanie 

 

           
 

 

 

          

Popis výrobku:  Koncentrát na základovanie  na báze silikónovej živice, pre spevnenie, 

egalizáciu, ako prostriedok pre zlepšenie priľnavosti a k zvýšeniu  

vodoodpudivosti 

 

Osobité vlastnosti: bez obsahu rozpúšťadiel, vysoká paropriepustnosť 

      

Oblasť použitia: Pre základovanie savých, pieskovitých ako aj ľahko kriedovitých minerálnych 

podkladov všetkých druhov. 

 

Spôsob aplikácie: natieranie alebo striekanie 

 

Príprava podkladu: • malé trhliny, diery alebo nerovnosti povrchov opraviť s vhodným fasádnym 

tmelom. Vlasové trhlinky a mierne nerovnosti netreba opravovať. 

 • Trhliny siahajúce až do podkladu omietky renovovať s trvalo elastickým 

systémom  

 • Novú omietku  nechať 2-3 týždne vysušiť. Dočisťované miesta odborne 

fluátovať. Vystúpené soľné výkvety nasucho odkefovať resp.odstrániť ich  

príčiny 

 • Riasy, machy alebo napadnutia plesňou mechanicky odstrániť a ošetriť 

s vhodným ochranným prostriedkom.  

 • nie nosné disperzné farby alebo omietky zo syntetickej  živice odstrániť 

s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 a vysokotlakovým čističom. 

    
Základovanie: na spevnenie, egalizáciu, priľnavosť a lepšiu vodoodpudivosť savých alebo 

ľahko kriedovitých podkladov použiť ADLER Silikon GKW 40332 zriedený 

v pomere 1:1 vodou. Silno savé podklady predupraviť dvojitým náterom 

mokrý do mokrého s ADLER Silikon GKW 40332 zriedeným v pomere 1:1 

vodou. 

  

 Zabrániť vysušeniu do leskla! 

 

 ADLER Silikon GKW 40332  musí spĺňať podmienku hlbokého prieniku do 

podkladu. 

 

Základný  a vrchný náter: ADLER Tirokon 40321alebo ADLER Tirosil 40460 

 

 

Riedenie: vodou, max 1:1 

 

Teplota spracovania: Nie menej ako +5˚C.  

a objektová teplota     Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predĺžia. 
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Pokračovanie  
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Čas sušenia:  

(teplota miestnosti 20 °C) pretierateľný po cca 10 hod. 

 

Pracovné náradie: Ihneď po použití očistiť mydlovou vodou.  

 

Výdatnosť: 6-8  m²/l, (nezriedený) 

 

Balenie: 1l,  5l,  10 l, plastové obaly 

 

Skladovanie: V chlade, ale nie v mraze.  

 

Trvanlivosť: 1 rok v originálne uzavretom obale  

 

Farebné odtiene: bezfarebný, nie tónovateľný 

  

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 

údaje:  
 


