
PENETRACE
krémová konzistence

k okamžité aplikaci
20–120 m2/kg

vydatnost v jedné vrstvě 
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PENETRACE

speciální penetrační nátěr
proniká hluboko do podkladu 
sjednocuje savost podkladu 
snižuje spotřebu barev 
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PENETRACE

sjednocuje savost podkladu 
zamezuje tvorbě trhlinek 
speciální penetrační nátěr
snižuje spotřebu barev 
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Hloubková Nano penetrace je penetrace s hloubkovým 
účinkem. Obsahuje nanočástice, které pronikají více do 
hloubky podkladu. Konzistence penetrace je speciálně 
upravena pro snadnější aplikaci bez stékání a ukapává-
ní. Nebo lze penetraci dále ředit viz tabulka níže               
a penetrovat v tekuté konzistenci větší plochy.

Penetrační nátěr pro interiér i exteriér.  Sjednocuje 
savost podkladu, zpevňuje podklad a zvyšuje přídrž-
nost nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů. Konzistence pene-
trace je speciálně upravena pro snadnější aplikaci bez 
stékání a ukapávání. Penetraci lze dále ředit viz tabulka 
a penetrovat v tekuté konzistenci větší plochy.

DOPORUČENÉ ŘEDĚNÍ VYDATNOST KONZISTENCE PODKLADY
neředěný nátěr 
1 kg 20 m2 krémová velmi savé podklady

cihly, štuky, porobeton…

nátěr ředěný 20 % vody 
1 kg + 0,2 L vody 30 m2 krémová savé podklady

omítky, břizolit, hrubý beton…

nátěr ředěný 40 % vody 
1 kg + 0,4 L vody 35 m2 krémová

nesavé podklady
sádrokarton, hlazený beton, 
střešní krytiny, sádrové omítky…

DALŠÍ MOŽNÉ ŘEDĚNÍ VYDATNOST KONZISTENCE PODKLADY
nátěr ředěný 1 : 3 
1 kg + 3 L vody 80 m2 tekutá savé podklady

omítky, břizolit, hrubý beton…

nátěr ředěný 1 : 5 
1 kg + 5 L vody 120 m2 tekutá

nesavé podklady
sádrokarton, hlazený beton, 
střešní krytiny, sádrové omítky…

INTERIÉR/EXTERIÉR

APLIKAČNÍ TEPLOTA

+5 - 25 °C

NANÁŠENÍ

HMOTNOST

1 kg
3 kg

Uvedené výrobky a novinky objednávejte prostřednictvím vašich velkoobchodních partnerů nebo kontaktujte 
naše obchodní zástupce, Obchodní zástupce Čechy: Sabina Drejčková, tel.: 724 322 171, s.radicsova@seznam.cz

Obchodní zástupce Morava: Pavel Šusta, tel.: 720 212 800, pavel@kittfort.cz

KITTFORT PRAHA s.r.o., Horňátky 1, 277 11 Neratovice                                                                             www.kittfort.cz
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