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Použitie: Dvojzložkový penetračný náter bez obsahu riedidiel / rozpúšťadiel na betónové, cementové, 
anhydritové, xylolitové, magnezitové podklady aj pri očakávanom vysokom mechanickom zaťažení. 
Použiteľný ako zábrana proti vzlínajúcej vlhkosti, alebo pri zbytkovej vlhkosti do max. 7,5 CM % na 
cementových a betónových podkladoch. Nevhodné ako zábrana na anhydrytových a magnezitových 
podkladoch 

Zloženie: dvojzložková tekutá epoxidová živica 

Technické 
údaje: 

Báza:  epoxidová živica 
Farba:  priehľadná nahnedlá 
Viskozita:  valčekovateľný / natierateľný 
Špecifická hmotnos ť: 1,1 g /cm3 
Pomer miešania: 5:3 váhovým dielom 
Spracovate ľnos ť: cca 45 min. pri 20 °C, vysoké teploty znižujú čas spracovania 
Teplota spracovania: najlepšie medzi 15 – 25°C, nie menej ako 10°C 
Nanášanie: velúrový valec,  
                                         zubová stierkka:                           

                                        ako penetračný náter veľ. A1 

                                        ako zábrana proti vlhkosti veľ. B1 

                                        ako zábrana proti vlhkosti veľ B2 
 
Spotreba: penetračný náter: cca 200-300g/m2 
 zábrana proti vlhkosti, ropným látkam: cca 800g/m2 
Pochôdznos ť: najskôr po 18 hodinách, v závislosti od klim. podmienok 
Zaťažiteľnos ť: po cca 24 hod, v závislosti od klim. podmienok 
Vytvrdnutie: v priebehu 3-7 dní, v závislosti od klim. podmienok 
Vhodnos ť: - na podlahové kúrenie 
 - na pojazd kolieskovou stoličkou 
Čistiaci prostriedok:  SOLVENT 300 
Skladovanie: 12 mesiacov, chrániť pred mrazom 
                                         Dátum výroby je uvedený na obale číselným kódom. Prvá číslica udáva rok,   
                                         druhé dvojčíslie týždeň výroby. 

Príprava 
podkladu: 

Podklad musí byť rovný, suchý, čistý, bez trhlín, pevný. Pri použití ako zábrana proti vzlínajúcej 
vlhkosti pri betónových a cementových podkladoch je povolená max. vlhkosť podkladu 7,5 CM%. 
Podklad musí byť podľa platných predpisov izolovaný proti tlakovej spodnej vode. Anhydritové potery 
je potrebné zdrsniť brúsením, kefovaním a následne povysávať. Penetračné nátery nie sú schopné 
zmeniť podklady, ktoré sú v rozpore s normovými hodnotami, na vyhovujúci podklad, slúžia omnoho 
viac na to v súčinnosti s vhodnými materiálmi dosiahnuť optimálnych výsledkov na použitie. 

Spracovanie: Živica a tvrdidlo sú v originálnom balení dodávané v správnom pomere miešania. Obsah nádoby so 
zložkou B preliať a zmiešať v nádobe so zložkou A. Po premiešaní časť zamiešaného materiálu 
preliať do nádoby zložky B a zmiešať zo zbytkami v nádobe zložky B. Následne celú hmotu ešte 2 
min. dôkladne miešať do homogénnej jednofarebnej hmoty za pomoci miešadla. 

Nibogrund E336 
EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER - ZÁBRANA PROTI VLHKOSTI A ROPNÝM LÁTKAM 
 

• bez obsahu riedidiel, 
• nanášateľný stierkovaním, 
• vysoká priľnavosť k podkladu. 
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 Penetra čný náter: 
Nanášať rovnomerne pomocou velúrového valca, alebo zubovou stierkou. Zamedziť tvorbe mlák. 
Následne povrch rovnomerne posypať kremičitým pieskom frakcie 0-0,5mm, aby sa zabezpečila 
dobrá priľnavosť následných vrstiev. 

 Zábrana proti vlhkosti: 
Nanášať zubovou stierkou v jednom kroku. Pri silne savom podklade nanášať v dvoch krokoch. Medzi 
jednotlivými krokmi je potrebné povrch po cca 1 hod. posypať kremičitým pieskom frakcie 0-0,5mm, 
2,5-4kg/m1. Druhá vrstva sa vykoná po 3-24 hod. kolmo na prvú vrstvu. Po 24 hodinách voľný 
kremičitý piesok povysávať. 
 
 

Upozornenie: U nevyzretých podkladoch, (vlhkosť podkladu do 7,5 CM%) nemožno vylúčiť vplyv zábrany proti 
vlhkosti na zmršťovanie poteru. 

Balenie: 10 kg vedro komp.A, 6 kg vedro komp. B 
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