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BOLIX N
hlboko penetračný náter

    � UPLATNENIE:
Prípravok slúži ako základný náter na podložia pred vylievaním podláh  
a podkladov (cementových 
a anhydritových) a pred natieraním povrchov vodou riediteľnými (emulz-
nými) farbami na báze akrylu a polyvinylacetátu. Používa sa na natieranie 
absorpčných a prašných minerálnych podloží ako betón, pórobetón, ce-
mentové a anhydritové podlahy, sadrové omietky, sadrokartónové dosky  
a vápenno-cementové omietky.
Prípravok vďaka hĺbkovej penetrácii zhutňuje podložie a zvyšuje priľnavosť 
mált a maliarskych náterov. Znižuje a vyrovnáva nasiakavosť a redukuje 
prašnosť podložia. Natieraný povrch chráni proti škodlivému pôsobeniu 
vlhkosti. Vyrovnáva priebeh pro¬cesu vytvrdzovania a vysychania vyho-
toveného podkladu alebo podlahy. Zabraňuje prenášaniu nečistôt zo zák-
ladných vrstiev do farby. Obmedzuje efekt prerážania podkladu maliarskym 
náterom a eliminuje možnosť vzniku škvŕn.

    � TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA:

    � Príprava podkladu:
Podklad musí byť únosný, rovný, suchý, zbavený antiadhéznych povla-
kov (prach, mastnota, spraš a živice) a bez chemickej alebo biologickej 
kontaminácie. Slabo priľnavé podklady (odpadajúce omietky a maliarske 
nátery) odstráňte. Nerovnosti a výlomy v podloží (5 ÷ 15 mm) vyrovnaj-
te vyrovnávacou maltou BOLIX W a celok vystierkujte lepiacou maltou 
BOLIX U (prípadne podľa potreby maltou UZ alebo UZB). Nerovnosti (do 
5 mm) môžete vyrovnať hneď lepiacou maltou BOLIX U (prípadne podľa 
potreby maltou UZ alebo UZB). Nerovnosti a nedostatky (5 ÷ 15 mm) v 
podloží na samonivelizačnú mlatu BOLIX SN vyrovnajte vyrovnávacou 
maltou BOLIX WB. 

    � Príprava výrobku:
Pred použitím celý obsah balenia premiešajte, až nedosiahnete rovnorodý 
vzhľad.

    � Predpokladané použitie:
Prípravok naneste na primerane pripravené podložie maliarskym štetcom, 
valčekom alebo nástrekom. Doba schnutia jednej vrstvy prípravku je za 
optimálnych poveternostných podmienok (pri relatívnej vlhkosti vzduchu 
60 % a teplote vzduchu +20 °C) najmenej 4 - 6 h. Pred vyliatím samoniveli-
začnej malty podložie ošetrite základným náterom, až po úplné odstránenie 
nasiakavosti podložia. Za týmto účelom na absorbujúce podložia naneste 
niekoľko vrstiev prípravku po uplynutí primeranej doby schnutia každej 
vrstvy prípravku.

    � Návod na kladenie: 
    � Prípravok sa môže používať na nových minerálnych podložiach (be-

tónové a anhydritové podložie, cementové a vápenno-cementové 
omietky) až po uplynutí najmenej 3 ÷ 4 týždňovej doby vyzrievania 
podkladu.

    � Sadrové a anhydritové podložia a silné maliarske nátery pred vyko-
návaním základného náteru obrúste hrubozrnným brúsnym papie-
rom, zameťte kefkou a dôkladne odprášte.

    � Náter je hotový prípravok a nesmú byť do neho pridávané žiadne 
cudzie zložky.

    � Proces vytvárania základného náteru v exteriéri musí prebiehať za 
nedaždivého počasia pri teplote vzduchu od + 5 °C do + 25 °C.

    � Prípravok nanášajte na podložia s teplotou od + 5 °C do + 25 °C.
    � Prípravok môže byť mechanickým nástrekom mimo budovy naná-

šaný len pri bezvetrí. Počas nanášania chráňte oči a dýchacie cesty, 
pričom nezabúdajte na dodržiavanie predpisov BOZP. Pred prácami 

všetky prvky, ktoré nie sú určené na natieranie a nachádzajú sa v do-
sahu vykonávaných prác primerane zakryte a zabezpečte.

    � Čerstvo natreté podložia chráňte proti atmosférickým zrážkam naj-
menej  4 - 6 hodín. Počas tejto doby ich neumývajte ani nenamáčajte.

    � Po ukončení natierania náradie a ruky umyte pod tečúcou vodou. 
Povrchy znečistených prvkov utrite vlhkou handričkou.

    � Pred natieraním alebo vylievaním podlahy musí byť podložie ošet-
rené základným náterom úplne suché.

    � Bezpečnostné opatrenia:
    � Počas aplikácie prípravku chráňte oči a pokožku. V prípade priame-

ho zasiahnutia očí ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľa-
dajte lekára.

    � Nevyhnutné náradie:
    � Maliarsky štetec, valček alebo striekacia pištoľ s tlakovým zariadením.

    � TECHNICKÉ ÚDAJE:

    � Úžitkové parametre prípravku:
    � Teplota pri aplikovaní: od + 5 °C do + 25 °C
    � Teplota podkladu:  od + 5 °C do + 25 °C
    � Doba schnutia jednej vrstvy: 4 – 6 hodín za normálnych podmienok

    � Technické údaje a vlastnosti výrobku:
    � Konzistencia: kvapalina 
    � Farba: číra
    � Objemová hustota: cca 1,00 kg/dm3

(Všetky technické údaje sú uvedené pri relatívnej vlhkosti vzduchu 60%  
a teplote vzduchu + 20 °C)

    � SPOTREBA:
Spotreba prípravku pri jednej vrstve náteru podložia je cca 0,10 kg/m2. 
Za účelom presného určenia spotreby výrobku sa odporúča vykonať na da-
nom podklade skúšku.

    � PODMIENKY SKLADOVANIA A PREPRAVY:
Uchovávajte v pôvodne uzavretých a nepoškodených obaloch pri teplote 
od + 5 °C do + 25 °C. Chráňte pred mrazom a prehriatím. Doba upotrebi-
teľnosti predstavuje 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
Výrobok uchovávajte na mieste mimo dosahu detí.

    � FORMÁLNOPRÁVNA DOKUMENTÁCIA:
    � Technické osvedčenie ITB č. AT-15-2693/2005 a AT-15-2796/2003
    � Hygienické osvedčenie PZH č. HK/B/1214/13/2001
    � Certifikát č. ITB-003/Z
    � Vyhlásenie o zhode č. 1/B/2004 z 12.10.2004 a č. 2/B/1/2005 z  30.05.2005. 

    � ZLOŽENIE:
Hotová číra kvapalina s miernym zápachom, ktorú tvoria akrylátové disper-
zie a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje primeranú kvalitu výrobku, nemá však vplyv na jeho aplikáciu a spôsob použitia. 
BOLIX nezodpovedá za prácu projektanta ani zhotoviteľa. Všetky vyššie uvedené informácie boli uve-
dené v dobrom úmysle podľa najnovších znalostí a techniky použitia. Ako také však nemôžu nahradiť  
odbornú prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať štandardizované sta-
vebné postupy a BOZP. V prípade pochybností vykonajte príslušné testy, alebo sa spojte s Technickým 
oddelením pre zákazníkov spoločnosti BOLIX. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky 
predošlé vydania.


