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ZÁKLADOVÁ EMULZE 
(EG) 

(MINERÁLNÍ PODKLAD) 

1. Popis výrobku a jeho použití 
 
ZÁKLADOVÁ EMULZE – EG – je molekulární 
preparát na bázi velmi kvalitních akrylových pryskyřic 
pro penetraci a zpevnění všech savých a nezpevněných 
minerálních podkladů, jakými jsou například betony, 
potěry (cementové, anhydritové, sádrové), 
sádrokartonové desky, všechny druhy omítek 
(cementové, sádrové apod). 
 
2. Prováděcí instrukce  
 
2.1. Příprava výrobku 
 
Základová emulze je hotovým výrobkem, 
připraveným pro přímé použití. Nesmí se míchat 
s jinými materiály ani zahušťovat, je možno ji ředit 
v poměru 1 : 1. 
 
2.2. Příprava podkladu 
 
Podklad musí být suchý, očištěný od prachových částic, 
špíny, olejů, tuků i vosků. Všechny uvolněné vrstvy, 
které nejsou pevně spojeny s podkladem, je třeba 
odstranit.  
 
2.3. Způsob použití   
 
ZÁKLADOVOU EMULZI – EG – je třeba nanést 
v nezředěné formě štětcem nebo válečkem jako tenkou, 
rovnoměrnou vrstvu. Pro slabé a velmi savé povrchy je 
lepší nanášet první vrstvu emulze zředěnou čistou 
vodou v poměru 1:1. Po zaschnutí první vrstvy nanášení 
opakujeme, emulzi už neředíme. Povrch je připraven 
k dalšímu použití nejdříve po 12. hodinách po natření 
poslední vrstvy. Emulze se nanáší při teplotě +5°C až 
+35°C. Použité nářadí je třeba vyčistit čistou vodou.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spotřeba materiálů: 
EMULZE PRO ZÁKLADY:  0,2 KG/m2 
 
3. Skladování a transport  
 
ZÁKLADOVÁ EMULZE – EG- se přechovává 
v těsně uzavřených obalech, musí být chráněná před  
 
mrazem a chladem, v místě mimo dopad slunečních 
paprsků, v teplotě +5 až +35°C. 
 
4. Upozornění 
 
Prosím, dodržujte pravidla stavebních a bezpečnostních 
předpisů.  
S2 – chránit před dětma  
 
Výrobce garantuje kvalitu výrobku, nezaručuje však 
správnost jeho použití. Během renovačních prací je 
nutné dodržovat instrukce uvedené v Technickém listu. 
Výše uvedené informace však nezastoupí odborné 
vyškolení pracovníka a nezbavuje jej dodržování 
pravidel stavebních a bezpečnostních předpisů.  
 
V případě nejasnosti se doporučuje přímý kontakt 
s výrobcem, tel.: +48 (32) 700-92—85 
 
Balení: 5 kg    
 
Trvanlivost:  
12 – měsíců v uzavřeném originálním balení. 
 
Obsahuje: 1,2-benzoizotiazolinu-3-on;  po reakční směs 
5-chloro-2-metyl-2H-izotiazolinu-3-onu( čís. WE  247-
500-7) a 2-metylo-2H-izotiazolinu-3-onu (čís. WE 220-
239-6) (3:1). Může způsobit alergickou reakci.  
 
Zodpovědný subjekt/Výrobce: 
Proof-Tech Sp. z o.o. 
42-677 Szałsza 
ul. Tarnogórska 9  
Polsko 
 


