
Prince Color® Multigrund PGI
Špeciálny izolačný roztok

Rozsah použitia

• Izolačný roztok proti prenikaniu alkalických solí a 
výkvetov z minerálnych podkladov. 
• Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

• Vodou riediteľný, tlmí prenikanie vlhkosti. 
• Zamedzuje tvorbe výkvetov solí na minerálnych 
podkladoch spôsobených alkalickou reakciou, tlmí a 
obmedzuje prenikanie agresívnych solí z podkladu. 
• Izoluje škvrny od nikotínu, hrdze, dymu, pretečenej 
vody a pod. 
• Obsahuje fungicídnu a insekticídnu zložku. 
• Likviduje plesne a roztoče v podklade.

Príprava podkladu

• Podklad musí být suchý, únosný, bez odlupujúcich 
sa častíc, zbavený mastnoty a vosku. 
• Neúnosné vrstvy odstrániť špachtľou alebo prúdom 
vody, potom nechať dostatočne vyschnúť. 
• Čerstvé omietky musia byť minimálne 14 dní suché 
(20 °C/60 % rel. vlhkosť vzduchu). 
• Prípravok je možné nanášať tzv. „mokrý do 
mokrého“. Je však vhodné, aby bol prvý náter 
čiastočne zaschnutý. 
• Pred ďalšími nátermi disperznou farbou musia byť 
sanované plochy absolútne suché (5–6 dní).

Spracovanie

• Základný náter: 
1. náter: 100 ml Prince Color® Multigrund PGI + 400 
ml vody 
2. náter: 100 ml Prince Color® Multigrund PGI + 200 
ml vody 
Pri silne znečistených podkladoch použiť prípravok 
Prince Color® Multigrund PGI neriedený. Po zaschnutí 
nie je opláchnutie vodou bezpodmienečne nutné. 
Pozor! Prípravok sa nesmie riediť v kovových 
nádobách. Len plastové obaly! 
• Krycí náter: 
Disperzné, silikónové, silikátové farby a pastovité 
omietky Prince Color®.

Dôležité upozornenia

• Všetky kovové, sklenené, keramické, emailové 
plochy a prírodné materiály (kameň, mramor) je treba 
dôkladne zakryť pred event. znečistením. Znečistené 
plochy je potrebné rýchlo umyť vodou.

Bezpečnostné pokyny

• Prípravok je potrebné držať mimo dosahu detí. 
• Pri práci používať ochranné rukavice a okuliare 
alebo masku na tvár. 
• Pri striekaní prípravku dostatočne vetrať a 
nevdychovať vzniknutý aerosól. 
• Pri práci nejesť a nepiť. 
• Pri náhodnom požití prípravku a alebo jeho vniknutí 
do oka okamžite vyhľadať lekára a ukázať obal od 
prípravku alebo jeho etiketu. 
• Prípravok je zdraviu škodlivý!

Balenie a skladovateľnosť

• Balenie: 5 l PVC kanister 
• Skladovateľnosť v suchu a chlade pri teplote od  
+5 °C do +25 °C, 12 mesiacov od dátumu výroby.

Likvidácia odpadu

• Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o 
odpadoch v platnom znení, kód odpadu 08 02 03, 
kat „O“.  
• Kontaminovaný obal - po dôkladnom vyčistení je 
možné znovu použiť; inak ako plastový obal, kód 
odpadu 15 01 02, kat „O“. 
• Pri styku s vodou zabrániť úniku produktu do 
vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Prislušný technický pracovník firmy BASF Slovensko 
spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou 
podporou rád k dispozícii.



Technické údaje

Materiálová báza 5% antikorózne prísady, voda, 15 - 30% konzervačné 
látky, hexafluorokremičitan sodný

Hustota cca 1,24 g/ml

Spotreba* 200 – 250 ml/m2 nenariedeného prípravku, podľa 
savosti podkladu

Riedenie vodou
* Ide o približné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch má iné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu.
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BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918 
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91 
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
Internet: www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis
T 0918 111 918 
T 0918 444 918

Bratislava I.– V, Senec

T 0903 400 851 
T 0918 444 918

Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce

T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica

T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica,Tvrdošín

T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice

T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom,Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany

T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, 
Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa 

T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice–okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov

T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným 

znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. 

Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk 
Vydané: Október 2010                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.


