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BOLIX ULTRAGRUNT
Univerzálny základný náter

    � UPLATNENIE:
Slúži na prípravu podložia na farby, tapety, stierky, lepiace a vyrovnávacie 
malty a cementové podlahy základným náterom. Používa sa na obmedzo-
vanie a vyrovnávanie absorpcie betónových a pórobetónových podloží, ce-
mentových, vápenno-cementových a sadrových omietok a sadrokartóno-
vých dosiek. Náter zvyšuje priľnavosť ukončovacích materiálov k podložiu 
a obmedzuje jeho prašnosť. Vyrovnáva priebeh procesu schnutia a uľahčuje 
práce počas nanášania ďalších vrstiev. 
POZNÁMKA: Neodporúča sa na vykonávanie tenkovrstvých omietok a za-
tepľovacích systémov.

    � TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA:

    � Príprava podkladu:
Podklad musí byť únosný, rovný suchý, nepopraskaný, zbavený antiadhéz-
nych látok (prach, mastnota, spraš a živice) a bez chemickej alebo biologic-
kej kontaminácie. Slabo priľnavé vrstvy podložia (odpadajúce omietky a ma-
liarske nátery) odstráňte. Takto vzniknuté nerovnosti a zakrivenia vyrovnajte 
pred ďalším spracovaním primeranou vyrovnávacou maltou.

    � Príprava výrobku:
Pred použitím celý obsah balenia dôkladne premiešajte.

    � Predpokladané použitie:
Základný náter naneste na primerane pripravené podložie maliarskym štet-
com, valčekom alebo nástrekom. Doba schnutia jednej vrstvy prípravku je 
za optimálnych poveternostných podmienok (pri relatívnej vlhkosti vzdu-
chu 60% a teplote vzduchu + 20 °C) cca 4 - 6 hodín. Na miesta so zvýšenou 
absorpciou naneste 2 - 3 vrstvy náteru s dodržaním primeranej doby schnu-
tia jednotlivých vrstiev.

    � Návod na kladenie: 
    � Prípravok sa môže používať na nových mine¬rálnych podložiach 

(betónové a anhydritové podložie, cementové a vápenno-cemento-
vé omietky) až po uplynutí najmenej 3 - 4 týždňovej doby vyzrieva-
nia podložia.

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

    � Sadrové podložia a silné maliarske nátery pred vykonávaním základ-
ného náteru obrúste brúsnym papierom, zameťte kefkou a dôklad-
ne odprášte.

    � Proces natierania podložia 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 navlhnutiu najmenej 4 hodiny.
    � Po ukončení natierania náradie a ruky umyte pod tečúcou vo-

dou, pričom nezabúdajte na to, že po vyschnutí je čistenie náte-
ru obzvlášť náročné. Povrchy znečistených prvkov utrite vlhkou 
handričkou.

    � Pred kladením materiálov na konečnú úpravu musí byť podložie 
ošetrené základným náterom úplne suché.

    � Nevyhnutné náradie:
    � Miešačka alebo pomalobežná vŕtačka (400 ÷ 500 ot./min) so špirá-

lovým miešadlom.

    � Maliarsky štetec, valček alebo striekacia pištoľ s tlakovým zariade-
ním.

    � 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: cca 2 ÷ 4 h

    � 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 ÷ 0,20 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:
    � Na výrobok bolo vydané Hygienické osvedčenie Poľského úradu ve-

rejného zdravotníctva.
    � Vyhlásenie o zhode č. 7/B/2005 z 01.12.2005
    � Norma: PN-C-81906/2003

    � ZLOŽENIE:
Hotový náter má formu jemne aromatickej čírej kvapaliny. Tvoria ho akrylo-
vé disperzie, plnivá a modifikačné prísady.

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.


