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Oblasť použitia: Vodou riediteľná adhézna a základná náterová disperzia k príprave podkladu podľa DIN 18365. 
Vhodná pre savé a nesavé podklady ako cementové potery (s výnimkou poteru z horečnej malty 
stropy z hrubého betónu, prírodný a umelý kameň, keramické dlaždice a dosky a pod., 
pred stierkovaním a vyrovnávaním. Ako adhézny mostík pri sanáciách starej výstavby, realizáciách 
podláh v športových halách a pod. Na stávající, mechanicky zbrúsené zbytky lepidiel, tmelov 

a vyrovnávacích hmôt, ktoré nie sú citlivé na vlhkosť. Len na vnútorné použitie! 

Technické 
údaje: 

Báza:                                                       disperzia syntetickej živice 
Farba:                                                       biela - po vyschnutí transparentná 
Viskozita:                                         nízka 
Špecifická hmotnosť:                          1,0 g/cm3 
Teplota spracovania:                          optimum +15°C až +20°C.  
                                                                    teplota výrobku a podlahy nesmie byť nižšia než +10°C! 
Nanášanie:                                        kefou, štetcom alebo valčekom 
Spotreba:                                        cca 75 g/m2 (pri spracování riedenie 1:1 vodou) 
Zaradenie do skupiny:                          nulovej 
GISCODE/GEV-EMICODE            D 1/EC 1 „s veľmi nízkym obsahom emisií“ 
Čistiaci prostriedok:                          pre nezaschnutý materiál voda 

Príprava 
podkladu: 

Podklad musí byť podľa DIN 18365 rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku, 
dôkladne vytuhnutý. Anhydritové mazaniny sa mechanicky ošetria (kefou alebo sa zbrúsia) a vysajú. 
Dôkladne dbajte na pokyny dodávateľa anhydritových mazanín!  
 
Základné nátery, adhézne mostíky a prednátery nie sú schopné upraviť nevhodný podklad do stavu 
schopného pokladania. Najskôr napomáhajú tomu, aby v spojení s vhodnými materiálmi 
bolo dosiahnutého optimálneho výsledku spracovania. 

Spracovanie: NIBOGRUND G 17 sa riedi s vodou v pomere 1: 1, u silne savých cementových poterov potom v 
pomere 1 : 3. Používajú sa čisté nádoby. Riedená disperzia sa ihneď nanáša, pričom sa zamedzuje 
tvorbe kaluží a ponechá sa zaschnúť do transparentného filmu. Následné tmelenie a vyrovnávánie 
môže byť u savých cementových poterov vykonávané ihneď po tomto preschnutí. U podkladov 
citlivých na vlhkosť musí byť dodržaná doba schnutia: 
- najmenej 24 hodín u anhydritových poterov, 
- najmenej 48 hodín u drevotrieskových dosiek napr. typ V 100.  
 
U nesavých podkladoch (keramická dlažba, kameň a pod.) sa musí vyčkat na úplné vyschnutie náteru 
(v závislosti na klimatických podmienkach cca 6 hodín).  
 
Pri požiadavke na rýchlejšiu aplikáciu podlahových systémov na nesavých podkladoch použite 
rýchloschnúci základný náter NIBOGRUND G 11. 

Skladovanie a 
likvidácia obalu: 

Skladovať v uzavretom obale. Chrániť pred mrazom. Skladovateľnost 12 mesiacov. Dátum výroby je 
uvedený na obale číselným kódom. Prvá číslica udáva rok, druhé dvojčíslie týždeň výroby. 

Bezpečnostné 
opatrenia 

Chráňte oči a pokožku pred potretím, pri práci používajte vhodné ochranné pomôcky, dodržujte 
zásady osobnej hygieny. Nedovoľte, aby sa neriedený výrobok alebo jeho vačšie množstvo dostalo 
do spodných vôd, vodstva alebo kanalizačného systému. Podrobnejšie informácie týkajúce sa 
bezpečnostných otázok sú uvedené v Bezpečnostnom liste výrobku. Chráňte pred dosahom detí! 

Prvá pomoc: Pri potretí pokožku umývajte vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí vyberte prípadné kontaktné šošovky 
a vymývajte oči pri otvorenom viečku po dobu niekoľkých minút tečúcou vlažnou vodou. Potom 
vyhľadajte lekárskou pomoc. Pri náhodnom požití v prípade ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc. 

Balenie: bandaska   - 10 kg  
bandaska    - 20 kg 
sud     - 150 kg 

 

NIBOGRUND G 17 

Multifunkčný základný disperzný náter bez obsahu 
rozpúšťadiel 


