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Skladování

 
 
SCHWENK KG pur je průmyslově připravená kontaktní křemičitá penetrace ve formě práškového 
koncentrátu. 

 kontaktní můstek pro zvýšení přídržnosti na hladkých podkladech 

 pro sjednocení a redukci nasákavosti podkladů 

 pro užití v exteriéru i interiéru 

 vhodný kontaktní můstek pro sádrové a minerální omítky 

 čistě minerální, nehořlavá – třída A 

 
 
 

 vysoká přídržnost k podkladu 

 jemný, ale hrubý povrch 

 plnivo křemičitý písek 

 paropropustný 

 nevytváří na podkladu film 

 omezuje a sjednocuje nasákavost podkladu 

 prášková forma, na rozdíl od tekutých penetrací lze připravit pouze potřebné množství 

 vysoká vydatnost 

 bez rozpouštědel a konzervačních látek 

 bezbarvý 

 mrazuvzdorný v práškové formě 
 
Penetrace / kontaktní můstek pro sádrové omítky, vápenné, vápenocementové, minerální šlechtěné 
omítky, nanášené na hladké podklady, sádrové, nebo vápenosádrové omítky, sádrokartonové desky, 
hladký beton a špatně odstranitelné disperzní nátěry. 
Kontaktní můstek pro nanášení vápenných nátěrů Prodexor K, Prodexor K+S na podklady 
s rozdílnou, nebo nízkou nasákavostí, pro opakované nanášení vápenných nátěrů Prodexor na 
vyzrálé nátěry Prodexor. 
Podklad musí být suchý, pevný, únosný, nesprašující se, bez nesoudržných a nepřídržných částí, 
odprášený. 
 
specifikace dle norem EU  pro tento materiál není vydána norma (EN) 
pojivo    polymerní disperze 
plnivo    křemičitý písek 
spotřeba záměsové vody   cca 12 l / bal. á 10 kg, tj.  cca 1,2 l / 1 kg 
pH připravené penetrace   cca 8 
 
pytel á 10 kg, paleta 20 pytlů, tj. 200 kg 
 
cca 17 l / bal. á 10 kg  cca 0,12 kg / m

2
  cca 85 m

2
 / bal. á 10 kg 

 
Podklad musí být suchý, pevný, únosný, nesprašující se, bez nesoudržných a nepřídržných částí, 
odprášený (zbytky starých omítek a nepřídržné štuky, nepřídržné původní nátěry, atp.), odprášený, 
musí být v maximálně možném rozsahu odstraněny příp. nenasákavé vrstvy, zbytky vodoodpudivých 
prostředků. Příp. trhliny v původním podkladu musí být vhodným způsobem sanovány. 
 
Celé balení SCHWENK KG puru nasypeme do nádoby s 6 – 8 l čisté vody, řádně promícháme staveb-
ním míchadlem až do odstranění příp. hrudek. Následně přidáme za stálého míchání cca 4 – 6 l čisté 
vody, mícháme do požadované konzistence. 
V případě přípravy menšího množství SCHWENK KG puru mísíme s vodou obdobně, max. množství 
záměsové vody je 1,2 L / kg prášku. 
Připravenou směs necháme cca 20 min. odpočinout a štětkou nanášíme na podklad. Užití válečku je 
méně vhodné. 
Před nanášením dalších vrstev musí být SCHWENK KG pur dokonale vyschlý, v závislosti na teplotě 
a rel. vlhkosti vzduchu je nutná technologická přestávka cca 12 – 24 hod. 
Navazující plochy a konstrukce před natíráním pečlivě ochráníme vhodným způsobem. Příp. znečiš-
těné plochy ihned očistíme velkým množstvím vody. Použité nádoby a nářadí ihned vymyjeme čistou 
vodou. 
Po dobu nanášení a zrání penetrace je nutné zabránit přímému osvitu ošetřovaných ploch sluncem, 
působení větru, silného průvanu nebo deště. Penetrace se nesmí aplikovat při teplotách pod + 5 °C, 
nebo při hrozících nočních mrazících. 
 
Pro konečné povrchové úpravy lze užít vápenné, sádrovápenné, vápenocementové omítky, šlechtěné 
minerální omítky SCHWENK, vápenné nátěry Prodexor. 
 
Min. 24 měsíců na paletách, v neporušených původních obalech, v suchém prostředí, v dobře větra-
ných prostorách 
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SCHWENK KHF  jemná vápenná kontaktní omítka (štuk), max. zrno 0,5 mm 
SCHWENK Vápenný klet jemný vápenný klet, max. zrno 0,3 mm 
Prodexor K, Prodexor K+S vápenný nátěr, vápenná mikromalta / nátěr 
SPH-K Tradition  probarvené vápenné pojivo pro svrchní omítkovou vrstvu 
SCHWENK minerální šlechtěné omítky 
 
Výrobek není z hlediska platných předpisů považován za nebezpečný. 
Při jeho zpracování chraňte oči a kůži. Při zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte čistou vodou 
a případné další problémy konzultujte s lékařem. V případě potřísnění kůže omyjte zasažené místo 
mýdlem a čistou vodou. 
 
Zabránit úniku do kanalizace. Neodstraňovat společně s komunálním odpadem. Předat ke zneškodně-
ní oprávněné firmě dle zákona č.185/2001 Sb., O odpadech v platném znění. 
Materiál: 
Zbytky v suchém stavu zpracovávat obvyklým způsobem. Zbylý nevyužitelný materiál smíchat s malým 
množstvím vody, nechat vytvrdit. Vytvrzený materiál – kód druhu odpadu 17 01 01 Beton, kategorie 
odpadu O. 
Obaly: 
Odstranit zbytky, ulpěné na obalu při zpracování materiálu. Kód druhu odpadu 15 01 06 Směsné 
obaly, kategorie odpadu O. 
 
Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o dopravě, při 
přepravě nejsou potřebná žádná poznávací znamení. 
Při zpracování postupy uvedenými v tomto Technickém listu není přípravek ekologicky nebezpečný. 
 
Údaje, uvedené v tomto Technickém listu, poskytují všeobecné pokyny. V případě konkrétních tech-
nických dotazů se obraťte na naši společnost – ing. Rejnuš, mobil 603 556 560,                      
e-mail: rejnus@prismaconsult.cz  

 
 
 

Veškeré údaje a postupy, uvedené v tomto Technickém listu odpovídají aktuálnímu stavu poznatků, výzkumu a praktickým zkušenostem z již provedených aplikací 
materiálu. Záruky na obecnou platnost jednotlivých údajů, dat a postupů jsou, vzhledem k různorodým podmínkám při konkrétní aplikaci vyloučeny, výše uvedené 
postupy a data se mohou v konkrétních případech, při zpracování na stavbách, lišit. Garance je poskytována na laboratorně zjistitelné technicko-fyzikální vlastnosti 
výrobku. Při přípravě a zpracování výrobku je nutno dodržovat platné zákony normy, směrnice a předpisy, vč. platných zákonů a předpisů z oblasti BaOZP a nakládá-
ní s odpady. Tento Technický list ruší veškeré Technické listy předcházející v celém jejich rozsahu. 
Podklad pro TL SCHWENK KG pur: SCHWENK KG pur, Technisches Merkblatt 
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