
ADLER Slovensko s. r. o. 

Montážna 3 

971 01  Prievidza   

  +421 46 519 96 21  +421 46 519 96 29 

   info@adler.sk 

http://www.adler.sk 

 

 Technický list 

 

 

  Prosím obráťte 

 

01-07 ( nahrádza 04-03) - 1 - ADLER TIROGRUND 40240 
 
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   Tirogrund 40240  

Vodouriediteľný univerzálny základ s ľahkým obsahom kremíka 

          
 

 

 

         

Popis výrobku:  Vodouriediteľný, pigmentovaný, univerzálny základ s ľahkým obsahom 

kremíka, dobrá krycia schopnosť. Podklad pre zlepšenie priľnavosti s účinkom 

zaplavenia trhlín pre následnú úpravu s minerálnymi, silikátovými 

a disperznými produktami, resp. omietkami. Výborne sa hodí  ako základ a 

„náterová omietka“ pre sadrokartónové dosky. 

 

Osobité vlastnosti: bez obsahu rozpúšťadiel, vysoká plnivosť, mimoriadne dobrá priľnavosť, 

nízke pnutie, vysoká paropriepustnosť 

      

Oblasť použitia: Pre základovanie slabo savých, nosných omietok všetkých druhov nezávislo 

od toho, či na konečnú úpravu budú použité minerálne, silikátové alebo 

disperzné produkty. Účelný dvojvrstvový systém v kombinácii so všetkými 

fasádnymi farbami ADLER. Ako náterová a štruktúrovaná omietka pre 

vonkajšie omietky, sádrokartónové dosky a kreatívne úpravy stien v interiéri. 

 

Spôsob aplikácie: valčekovanie alebo natieranie  

Príprava  
podkladu: • Pre čisté, suché a nosné podklady nie je potrebná žiadna predpríprava.  

 • 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 zapustením sieťky do 

ADLER Tirogrund alebo s trvalo elastickým systémom  

 • Čerstvú 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 ADLER Fungisan  

 • nie nosné disperzné farby alebo omietky zo syntetickej  živice odstrániť 

s ADLER Abbeizer  a vysokotlakovým čističom. 

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

pieskovitých alebo ľahko kriedovitých podkladov použiť ADLER Silikon 

GKW alebo ADLER Silikat GKW zriedený v pomere 1:1 vodou, resp. 

predpripraviť s ADLER Tiefengrund vodouriediteľným alebo rozpúšťadlovým 

 

 Silno savé a pieskovité omietkové podklady v danom prípade predupraviť 2x 

mokré do mokrého s ADLER Silikon GKW alebo ADLER Silikat GKW, 

zriedenými  v pomere 1:1 vodou. (viď aj tech.listy  menovaných produktov 

a konečných úprav.  

  

Vrchný náter: všetky ADLER interiérové a fasádne farby 
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Pokračovanie  
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Riedenie: vodou 

 Pre efekt zvýraznenia štruktúry max 2% 

 U sádrokartónových dosiek  cca 5% 

 U minerálnych farieb – ako vrchná úprava cca 10% 

 

Teplota spracovania Nie menej ako +5˚C.  

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

 Nespracovávať pri silnom slnečnom žiarení, daždi alebo hroziacom mraze. 

Ešte neupravené plochy dobre zakryť. 

 

Čas sušenia:  

(teplota miestnosti 20 °C) pretierateľný po cca 6 hod. 

 

Pracovné náradie: Ihneď po použití očistiť mydlovou vodou. Škvrny od farby ihneď odstrániť 

vodou  

 

Výdatnosť: 2-5  m²/kg, v závislosti od  kvality podkladu a riedenia 

 

Balenie: 5 kg, 18 kg plastové obaly 

 

Skladovanie: V chlade, ale nie v mraze.  

 

Trvanlivosť: 1 rok v originálne uzavretom obale  

 

Farebné odtiene: stará biela –špeciálne farebné odtiene  pomocou ADLER Colorit- 

Volltonfarben 

  

 

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 

údaje:  
 


