
Popis:
– ProCrea® základní silikátový nátěr k ošetření savých 
 a / nebo hladkých podkladů před nanesením 
 ProCrea® hliněné omítky nebo ProCrea® 
 hliněného štuku

Vlastnosti:
– difúzně otevřený materiál
– vyroben z přírodních materiálů
– ředitelný vodou
– nanáší se štětkou nebo válečkem
– účinně zdrsňuje hladké povrchy díky 
 hrubozrnné složce
– vytváří trvalé spojení hliněné omítky s podkladem
– obsahuje max. 1g/l VOC ( EU hraniční hodnota 
 max. 75 g/l, od r. 2010 max. 40 g/l )

Oblasti použití:
– používá se pouze na minerální podklady jako je vápno, 
 vápenocementové, hliněné a sádrové omítky, 
 hliněné panely a příčkovky, sádrokartonové a 
 sádrovláknité desky

Všeobecné pokyny:
– základní silikátový před použitím rozmíchat
– nově omítnuté plochy musí být nejméně 10 dní 
 staré a suché
– písčité omítky před použitím silikátového nátěru zasucha 
 okartáčovat, omýt vodou a nechat vyschnout
– navazující skleněné, keramické a kovové plochy musí 
 být zakryty, aby nedošlo k vytvoření fleku na jejich 
 povrchu
– skladovat v suchu a chránit před mrazem a přímým 
 slunečním zářením
– otevřené balení opět dobře uzavřít
– podklady musí být pevné, nemastné, suché, čisté a 
 zbavené nepatřičných látek, čerstvý beton musí být 
 nejprve fluátován
– zatřené spáry v sádrokartonových a sádrovláknitých 
 deskách musí být opatřeny krycí páskou z flísu
– není možné skladovat v mrazu, doba skladování 
 max. 12 měsíců

Tento technický list odpovídá technickému stavu k datu jeho vytištění a ztrácí svou platnost vydáním nového technického listu. Platí v souvislosti s dalšími 
podklady HOCK GmbH & Co. KG. Při zpracování dbejte prosím našich pokynů ke zpracování. Je nutno dodržet platné národní stavební zákony. Ručení 
HOCK GmbH & Co. KG je vyloučeno. Toto se vztahuje také na tiskové chyby a dodatečné změny v technických údajích.
Další informace najdete v Pokynech ke zpracování ProCrea® hliněných omítek.

ProCrea® základní silikátový nátěr
Označení ProCrea® základní silikátový nátěr

Obsažené látky křemenité písky v různé zrnitosti, voda, vodní sklo, titanoxid, disperze, aditiva

Vydatnost [kg/m2] 1 l stačí na 4 – 6 m2 podle charakteru podkladu

Teplota při zpracování [°C] 5 – 25 v místnosti

Čas schnutí [h] 24

Forma dodání 10 l kyblík, 5 l kyblík
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