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   Technický list 

 

 

 

 

Blanco eco   
Ekologická bílá matná základová penetrace na bázi akrylových pryskyřic. Je určená pro interiérové i exteriérové 
povrchy jako jsou vápenocementové omítky, sádrokarton, beton, OSB desky, dřevo apod. Díky svojí velmi dobré krycí 
schopnosti je určena především k zakrývání skvrn (od nikotinu, skvrn od vody, fixů, pastelek, vína, šťávy …) a zároveň 
jako základ pod všechny vodouředitelné barvy Vitex (interiérové a fasádní barvy, emaily, reliéf apod.). Zlepšuje vzhled, 
přilnavost a odolnost finálního nátěru proti povětrnostním vlivům. Je téměř bez zápachu, protože neobsahuje amoniak 
ani jiné nebezpečné látky.  

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Základová penetrace na skvrny 

Způsob aplikace : Štětec, váleček nebo stříkací pistolí 

Ředění : 5-10% vodou (štětec váleček), 10-15% vodou (stříkací pistolí) 

Vydatnost : 10-12m²/L na předem připravený povrch  

Doba schnutí : Na dotek 30min./23oC, další vrstva po 24hod./23oC 

Odstíny   : Bílá  

Balení : 750ml, 3L, 10L 

Skladovatelnost : 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5oC až 25oC 

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo 
trhliny vyplňte akrylovým tmelem Acrylic putty nebo Light acrylic putty a přebruste. Povrchy ušpiněné agresivními 
skvrnami musíte omýt mýdlovou vodou nechat vyschnout a poté penetrovat.  
 
Před použitím penetraci dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Naneste jednu vrstvu štětcem, 
válečkem nebo stříkací pistolí na agresivní skvrny aplikujte dvě vrstvy. Penetrace je suchá na dotek po 30min./23oC 
na menší nevýrazné skvrny lze další vrstvu aplikovat po 2-3hod/23oC, pro výrazné skvrny nechte minimální rozmezí 
24hod./23oC. Poté můžete barvu přetírat interiérovými a exteriérovými barvami Vitex. Doba schnutí je závislá na 
povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje. 
 
Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%. 


