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NEW-THERM
®
 AM   

je penetrační koncentrát bez rozpouštědel k vnitřnímu a venkovnímu použití, odolný proti alkáliím, difusní, vodoodpudivý a 
povětrnostně stálý.  

Použití: 

NEW-THERM
®
 AM   je zpevňující penetrační nátěr na umakart, beton, dřevo, emailové nátěry, dlaždice a obklady, desky z tvrdého 

vlákna, omítky a další nesavé podklady, který po vyschnutí velmi zřetelně zvyšuje  adhezi povrchu 

Složení:  

Bez rozpouštědlového vodní přednátěr na bázi umělo pryskyřičné disperze a minerálních přísad.  

Technické parametry:  

Difuze vodních par (Sd)  0,30 m 

Propustnost pro vodní páru  68,2 g/(m2. 24 hod.) 

Přídržnost k podkladu (beton) Ø 1,5 N/mm
2
 

 

Orientační spotřeba: 

Dle druhu a savosti podkladu je spotřeba cca 0,3 kg/m2.  

Příprava podkladu: 

Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez filmotvorných hmot se separačním účinkem (např. 
odbedňovací olej).  

Zpracování: 

Řádně promícháme a aplikujeme na podklad. Neředíme. Řádně rozmíchaný nátěr se  pro svoji hustou konzistenci nanáší štětcem 

a nechá se vyschnout. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad +25°C. Před započetím následných prací 
musí být zaručeno, že penetrovaná plocha je  dostatečně  vyschlá.  Při normálních klimatických podmínkách (20°C, 65% rel. 
vlhkosti vzduchu) je doba schnutí  min. 12 hod., nižší teploty  a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužují dobu vyschnutí. Nářadí po 
upotřebení důkladně umýt čistou vodou.  

 Upozornění:   

• Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním.  
• Před zpracováním nátěr dobře rozmíchejte.  
• Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřípustné.  
• Nátěr lze zpracovávat pouze za teploty od +5 ºC do +25ºC !  
• Nespotřebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavební odpad nebo zatvrdlé nátěry!  
• Pouze dokonale vyprázdněné a čisté obaly je možno použít k recyklaci. Kontaminované obaly likvidujte v úředně schváleném 

spalovacím zařízení.  

 První pomoc: 

Projeví-li se zdravotní potíže, i v případě pochybností, neprodleně uvědomte lékaře. Při nadýchání opusťte kontaminované 
pracoviště a postupujte podle příznaků.  Při  styku  s  kůží  sejměte  kontaminovaný  oděv a pokožku  opláchněte  čistou  vodou  a  
mýdlem.  Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem. Při  zasažení očí je vyplachujte alespoň 15 minut proudem 
čisté  vody,  event.  při  násilně otevřených  víčkách,  následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte  sklenici vody a 
vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s 
výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.  

 
Skladování: 

Chránit před mrazem a přímým slunečním světlem, skladovat při pokojové teplotě. V originálních uzavřených vědrech 
skladovatelnost minimálně 12 měsíců.   
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Expedice: 

Nátěr se dodává v plastových vědrech po 10 kg. 
 

PRVNÍ POMOC: 

 

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře. 

Při nadýchání přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, při dechových potížích přivolat lékařskou pomoc. 

Při styku s kůží pokožku omyjte čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřete reparačním krémem. 

Při zasažení očí, ihned promývejte při rozevřených očních víčkách proudem čisté vody po dobu 15 min. a následně vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte 0,5 litru vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. 

Přípravek může vyvolat alergickou reakci při styku s kůží. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného 

kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Skladujte mimo dosah dětí! 

 

 

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Výstražný symbol: Xi dráždivý 

 
H315 Dráždí kůži. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobce. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P305+P351+P338:PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 
ve vyplachování. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky. 
P301 PŘI POŽITÍ:  
P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P501 Odstraňte obsah/obal na sběrném místě určeném podle místních předpisů. 
 

 

 

 

SKLADOVÁNÍ: 

Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. 

Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců od data, vyznačeném na obalu. 

KVALITA: 

Kvalita je trvale kontrolována v našich laboratořích. Prokazování shody výrobku je zajištěno TZÚS Praha, pobočka Předměřice nad 

Labem.. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001. 

VÝROBCE: PCC MORAVA-CHEM s.r.o. Leoše Janáčka 798/20, 737 01 Český Těšín 

PLATNOST: Od 1.4 2016  

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným 

použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. 

 

 


