
 

BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o.,  
Skrchov 1, 67961 Letovice  e-mail: tel@teluria.cz 
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2   objednávky:prodej@teluria.cz 
Odd.prodeje: +420 516 474 556-7   www.teluria.cz  
Fax: +420 516 474 257  

BBBAAARRRLLLEEETTT   PPPEEENNNEEETTTRRRAAAČČČNNNÍÍÍ   NNNÁÁÁTTTĚĚĚRRR   UUUNNNIIIVVVEEERRRZZZÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   AAAKKKRRRYYYLLLÁÁÁTTT   
          
                                                                                                                                              V 1307 
                                                                                                                                               
Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  
1.1.2010 

 
Složení:  
Směs vodních disperzí  makromolekulárních látek, speciálních aditiv a konzervačních látek. 
 
Barevný odstín:  
Bezbarvý. 
 
Použití:  
Jako základní penetrační nátěr na savé podklady (omítky, dřevo atd.) pro snížení savosti a zároveň zlepšení 
přilnavosti vrchního nátěru disperzní barvou (Latex, Bakrylex email, Barlet akrylát, Bakrylex lak).   
 
Nanášení:  
Štětcem nebo stříkáním. 
 
Orientační vydatnost: 
5-10 m2/1 kg  (5-10 m2/1 l) pro jeden nátěr, vydatnost závisí na savosti podkladu 
 
Příklad pracovního postupu: 
BARLET penetrační nátěr univerzální akrylát se nanáší štětkou na suchý, prachu a nečistot zbavený podklad 
v jedné nebo ve dvou vrstvách ( dle savosti podkladu ). Vrchní nátěr disperzní barvou je možno aplikovat po 
zaschnutí penetrační vrstvy. 
V závislosti na savosti a na stavu zpevňovaného podkladu je možno ředit  v poměru 1 díl penetrace a až 5 díly 
vody.  
 
Vlastnosti napouštědla: 
Mléčná až nažloutlá kapalina. 
obsah netěkavých složek      min. 14 %            
 
VOC – obsah organických těkavých látek : 
Kategorie: A/h VŘNH 
Prahová hodnota VOC :  30 g/l (2010) 
Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 12 g/l 
 
Balení: 
Plastové obaly  5 a 10 kg.  
 
Likvidace zbytku výrobku :     
Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 
080112, kategorie odpadu : O. 
 
Likvidace obalu : 
Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O. 
 
Skladovatelnost: 
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Skladujte v suchém prostředí při teplotě  +5oC až + 25oC. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek 
v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem ! 
Verze 25.2.2011 
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