PENETRACE PODKLADU

BUDETE POTŘEBOVAT
PENETRACE, PRIMERY, STĚRKY
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Penetrační nátěry SOUDAL Akrylátová penetrace nebo stavební
disperze Soudakrat omezují a
sjednocují savost podkladu, zvyšují jeho soudržnost a pevnost,
zlepšují přilnavost následných
nátěrů a snižují jejich spotřebu.
Toto základní ošetření používejte
před aplikací krycích nátěrů. Nanáší se štětcem, válečkem nebo
stříkáním na suché čisté plochy
zbavené prachu a nečistot. Doporučujeme k ošetření vnitřních
i venkovních omítek, betonových
povrchů, sádrokartonu, dřevotřískových či cementotřískových
desek. SOUDAL Akrylátová
penetrace je připravena k okamžitému použití 1 . Soudakrat
stavební disperzi pro přípravu
penetračního nátěru nařeďte 1:3
až 1:10 vodou 2 (dle savosti podkladu - čím savější tím větší ředění).
Při větším ředění aplikujte na velmi
savé podklady minimálně dva nátěry.
SOUDAL Adhezní můstek 3 je
základní penetrační zpevňovací
nátěr. Zvyšuje přilnavost nátěru
k většině běžných podkladů jako
jsou vyzrálé omítky, zdivo, beton,
dřevo, dřevotříska i OSB, sádrokarton, umakart apod. 4 Vhodný pro
úpravu povrchu při lepení obkladů
na starý obklad, pro zvýšení přilnavosti stěrkových vyrovnávacích a
hydroizolačních hmot, vnitřních
i fasádních barev a omítek, cementových a disperzních lepidel na
problematické povrchy.

• ADHEZNÍ MŮSTEK • SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA • ŠTUKOVÁ
OMÍTKA • VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA • SOUDAKRAT DISPERZE

UPRAVUJEME
STĚNY
V INTERIÉRU

NÁTĚRY A STĚRKY

TMELY
• AKRYLOVÝ TMEL • OMÍTKOVÝ TMEL • ŠTUKOVÝ TMEL

MALÍŘSKÉ BARVY
• MALÍŘSKÁ BARVA ECONOMY • MALÍŘSKÁ BARVA NORMAL
• MALÍŘSKÁ BARVA PROFI • AKRYLÁTOVÁ PENETRACE

OSTATNÍ
• DRŽÁK BRUSNÉ MŘÍŽKY • MASKOVACÍ PÁSKA

HLADKÉ STĚNY INTERIÉRU

ÚPRAVA SPOJŮ SÁDROKARTONŮ

STĚNY S JEMNOU STRUKTUROU

Požadavek na hladký vzhled stěn patří mezi nejčastější důvody povrchových úprav v interiéru. Luxusního vzhledu docílíte pomocí tenkovrstvé brousitelné stěrkové hmoty SOUDAL
Vnitřní vyrovnávací stěrka.

Sádrokartonové konstrukce jsou dnes velmi rozšířené při realizaci interiérů. Základem dokonalého výsledku je kvalitní
provedení plošných i koutových spojů jednotlivých desek.

Jemně strukturovaného povrchu stěn a stropů dosáhnete nejlépe pomocí SOUDAL Štukové omítky. Doporučujeme pro úpravu
stěn v novostavbách i při rekonstrukcích.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Věnujte zvýšenou pozornost přípravě podkladu. Nejprve proveďte
důkladnou kontrolu stavu povrchu
a odstraňte jeho případné nesoudržné části. Podklad musí být suchý
a čistý. Savé podklady napenetrujte
SOUDAL Akrylátovou penetrací
nebo stavební disperzí Soudakrat
a nechte zaschnout 1 .
PRACOVNÍ POSTUP:
Pomocí nerezového hladítka naneste celoplošně tenkou vrstvu (1-3mm)
SOUDAL Vnitřní vyrovnávací
stěrky 2 . Po úplném zaschnutí
povrch přebruste smirkovým papírem nebo např. SOUDAL Brusnou
mřížkou 3 . Stěrku můžete také
využít pro opravu drobných lokálních nerovností stěn v interiéru.
Pro zlepšení přilnavosti na hladké a
nesavé povrchy použijte SOUDAL
Adhezní můstek. Stěrkou vyrovnaný povrch slouží jako podklad
pro další povrchovou úpravu např.
malířskou barvou SOUDAL NORMAL - vysoce kvalitní nátěr určený
k úpravě povrchů interiérů s vysokými požadavky na vzhled a životnost jako jsou obytné místnosti,
kanceláře, administrativní budovy i prostory s nároky na čistotu a
hygienu. Barvu naneste štětkou
nebo válečkem ve dvou vrstvách,
druhou vrstvu aplikujte vždy až po
zaschnutí předchozí.

PRACOVNÍ POSTUP:
Při povrchové úpravě sádrokartonových konstrukcí nejprve vyrovnejte
plošné spoje. Naneste základní
vrstvu SOUDAL Sádrokartonářské stěrky do spojů mezi deskami
a ihned překryjte SOUDAL Páskou
na spáry 1 . Pro zamezení pozdějších prasklin, nebo odpadávajícího
povrchu, musí být mezi deskami
mezera min 2-5mm. Stěrka musí
být nejen na povrchu, ale i ve spojích. Po zaschnutí aplikujte finální
vrstvu stěrky na úroveň okolní plochy 2 a vyrovnejte i ostatní nerovnosti, např. prohlubně po vrutech.
Po úplném vytvrzení stěrky spoje
přebruste SOUDAL Brusnou mřížkou 3 . Zvláštní pozornost věnujte
koutovým spojům, kde za pomocí
aplikační pistole naneste dostatečné
množství SOUDAL Akrylového
tmelu. Povrch ihned uhlaďte SOUDAL Tmelařskou stěrkou, nebo
prstem. Před malováním podklad
napenetrujte SOUDAL Akrylátovou penetrací nebo stavební disperzí Soudakrat. Pro finální úpravu s požadavkem na vysoce bílý a
sametově matný povrch, můžete
zvolit malířskou barvu SOUDAL
PROFI - vysoce kvalitní nátěrovou
hmotu vhodnou zejména pro reprezentativní prostory s vysokými
nároky na vzhled, odolnost a životnost povrchu. Barva je určena k
nátěrům sádrokartonu i ostatních
běžných povrchů.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Původní podklad zbavte nesoudržných částí, případně odlupujících se nátěrů. Povrch omyjte
vlažnou vodou se saponátem. V
případě odstraňování staré malby povrch omyjte houbou nebo
očistěte štětkou. Pro zvýšení
přilnavosti podklad předem
napenetrujte SOUDAL Akrylátovou penetrací nebo stavební
disperzí Soudakrat.
PRACOVNÍ POSTUP:
SOUDAL Štukovou omítku důkladně promíchejte a ocelovým
hladítkem na stěnu naneste
rovnoměrně tenkou vrstvu 1 .
Po částečném zaschnutí povrch omítky uhlaďte krouživým
pohybem hladítkem s filcovou
vrstvou 2 . Omítku lze nanášet
na většinu savých povrchů. Na
drobné lokální opravy omítek
s jemnou strukturou použijte
SOUDAL Omítkový tmel. Koutové spáry a spoje s nároky na
pružnost vytmelte pružně-plastickým SOUDAL Štukovým
tmelem. Vyzrálý povrch SOUDAL Štukové omítky můžete
natírat běžnými disperzními
interiérovými nátěry. V případě
nároku na kvalitní a ekonomicky výhodný nátěr doporučujeme použít malířskou barvu
SOUDAL ECONOMY 3 . Nátěr
je určen zejména na minerální
omítky. Barvu naneste ve dvou
vrstvách válečkem nebo štětkou.
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