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Výrobek:   Penetračně adhezní nátěr 
   INDEVER 

na bázi oxidovaného asfaltu a rychleschnoucích rozpouštědel nanášený za studena s  
vysokou přilnavostí k podkladům 

Použití      ► Penetračně adhezní nátěry zajišťují penetraci betonové podkladní 
konstrukce a zvyšují adhezi následně provedené vrstvy. Provádějí se 
na všechny plochy, které budou spojeny s vodotěsnou vrstvou.  

Technologický  
postup     

► Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a olejů, nesmí 
obsahovat vylouhované cementové mléko a nesoudržné součásti 
s max. vlhkostí +4%. Penetračně adhezní nátěry se musí nanášet 
takovým způsobem, aby dokonale pronikly do pórů v betonové 
podkladní konstrukci. Musí být dosaženo rovnoměrně černého zbarvení 
povrchu. Optimální dávku je třeba napřed ověřit. Penetračně adhezní 
nátěr INDEVER se nanáší v množství 0,25 – 0,35 kg/m

2
. Případné 

přebytky nátěru v místě záporných nerovností je nutné odstranit. Práce 
se provádějí při min. teplotě +5°C. Další vrstvy možno pokládat až po 
úplném odpaření těkavých podílů nátěrové hmoty. Nátěr musí 
dostatečně zaschnout, tj. 3 – 8 hodin dle klimatických podmínek.  
 

 
Technické údaje: 
 Norma jednotka  

Barva -  Černá 

Vzhled -  tekutina 

Stanovení hustoty  
Hmotnost v suchém stavu (kg/l) 

UNI EN ISO 2811-1 kg/l 0,94 (± 0,06) 

Netěkavé látky (m/m) UNI EN ISO 3251 % 40 (± 3) 

Bod vzplanutí (uzavřená nádoba)  ASTM D 3828-8F °C < +21 

Stanovení výtokové doby výtokovými 
pohárky 

UNI EN ISO 2431 Sec. 12-17 

Přibližná spotřeba (g/m
2
) 

- betonový podklad 
- ocelový podklad 

-  

 
300 – 350 
150 – 250 

Balení (l) 
-  

20 (nádoby) 
180 (sudy) 

Práce s výrobkem podléhá bezpečnostním předpisům pro tento druh výrobku. 
/Způsob posouzení: Technický list PRIMER INDEVER – penetračně adhezní nátěr/ 
 

►  Pokyny pro zacházení a skladování: 

Pokyny pro zacházení: 
Nevdechujte výpary. Během manipulace s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. 
 
Pokyny pro skladování: 
Expirační doba v originálním balení je 24 měsíců. 
INDEVER skladujeme ve 20 l nádobách nebo 180 l sudech těsně uzavřené. Odstraňte všechny zdroje zapálení, 
otevřeného ohně. Nevystavujte přípravek přímému slunečnímu záření. Proveďte preventivní opatření proti 
výbojům statické elektřiny. Přípravek skladujte v chladné a dobře větrané místnosti. 
Viz. bezpečnostní list dle Vyhlášky MPO č. 27/1999 Sb. 
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