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TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA APLIKÁCIU THERMOSHIELD FIXPLUS

POPIS PRODUKTU
ThermoShield FixPlus je koncentrovaný základný (penetračný) náter pre 
zníženie nasiakavosti minerálnych podkladov.

ZLOŽENIE
Vodou riediteľné akryláty

OBLASŤ APLIKÁCIE
ThermoShield FixPlus spevňuje všetky omietkové podklady, ak nie je ich nosnosť dostatočná, a znižuje 
ich nasiakavosť.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
ThermoShield FixPlus má veľmi dobru penetráciu podkladu a rýchlo schne. Je difúzne otvorený, je zbave-
ný výparov a riedidiel a má vysokú konečnú pevnosť.

POKYNY K SPRACOVANIU
PODKLAD
Podklad pre aplikáciu ThermoShield FixPlus musí byť zásadne pevný, nosný, čistý, vsiakavý a suchý.

PRÍPRAVA PODKLADU
• Hrubá omietka, začisťované miesta: očistiť, fluátovať (fluorokremičitanom vápenatým)
• Betón: očistiť a zvlášť pečlivo odstrániť zbytky separačného postreku bednenia, poprípade použiť vyso-
kotlakový čistič
• Nenosná stará povrchová úprava: podľa druhu povrchovej úpravy materiál opláchnuť, odstrániť more-
ním alebo vysokotlakovým čističom poprípade prehriatou parou

SPRACOVANIE
Náter ThermoShield FixPlus sa nanáša podľa vlastností podkladu riedený v pomere 1:1 až 1:4 objemo-
vých dielov vody. Je možné ho nanášať štetcom, valčekom alebo nástrekom. Pri striekaní je nutné vziať 
do úvahy straty vznikajúce tvorbou rozstreku. Pri spracovaní je nutné tiež dbať na to, aby sa nepracovalo 
pri teplote nižšej, ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu (5 °C). To platí aj pre celkovú dobu schnutia. 
Vo väčšine prípadov postačuje jeden penetračný náter. Pri extrémnej nasiakavosti podkladu môže byť 
nutné aplikovať druhý náter. Doba schnutia pred aplikáciou ďalších náterov ThermoShield je 4–5 hodín. 
ThermoShield FixPlus musí uschnúť a dosiahnuť matného lesku.

RIEDENIE
ThermoShield FixPlus sa riedi v pomere 1:1 až 1:4 objemových dielov vody podľa stavu a nasiakavosti 
podkladu.
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SPOTREBA
Stredná spotreba náteru ThermoShield FixPlus sa pohybuje okolo 120 ml/m2 . Spotrebované množstvo 
závisí na štruktúre a nasiakavosti podkladu a je nutné ho zistiť pomocou skušobných náterov.

DOBA SCHNUTIA
Náter môže byť ďalej spracovávaný po 4 až 5-tich hodinách.

ČISTENIE
NÁSTROJOV
Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzdu-
chovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja.

PRACOVNÝ ODEV
Bezprostredne po znečistení – vodou.

SKLADOVANIE A PREPRAVA
ThermoShield FixPlus je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri 
skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

TRVANLIVOSŤ
1 rok v pôvodnom neotvorenom obale.

FORMA DODÁVKY
10 litrov.

RIZIKOVÉ OPATRENIA
RIZIKO OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrozujúca životné prostredie.

RIZIKO OHROZENÍ ZDRAVIA
Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield FixPlus pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravot-
né riziko.

NEBEZPEČIE POŽIARU
ThermoShield FixPlus je v zmyslu ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
S 2  Uschovávajte mimo dosah detí.
S 29  Nevylievajte do kanalizácie.
S 43  V prípade požiaru použite vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
S 24/28 Zamedzte kontaktu s kožou. V prípade kontaktu s kožou okamžite umyte veľkým množstvom 
vody a mydlom. 
S 25/26 Zamedzte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) 
a vyhľadajte lekársku pomoc.
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S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okam-
žite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.  

INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ
Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súladu zo zákonom o odpadoch 185/2001 Zb. 

Katalógové číslo odpadu   Názov odpadu
080112     Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 080111
150102     Plastové obaly

NAKLADANIE S OBALMI
Recyklovať alebo prípadne inak využiť obaly je možné iba po vymytí vnútra obalu od  zbytkov farieb 
vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane 
použiteľných obaloch nedodávame.

SPÄTNÝ ODBER A VYUŽITIE ODPADU Z OBALOV
Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

VÝROBCA
SICC GmbH. Wackenbergstrasse 78-82, 13 156 Berlin, SRN
Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hod-
noty. Informácie o produkte sú podávané podľa najlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu 
techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť 
nášho vplyvu, a preto aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľ-
nosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

DOVOZCA 
HOFER SK, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina


