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ASO®-Unigrund-K 
Penetrační nátěr-koncentrát                                        Výr. č.: 2 05535 
 
 
 
Vlastnosti:  
• rychleschnoucí 
• všestranné použití 
• odolný vůči vodě a zásaditým látkám 
• bez obsahu rozpouštědel 
• velmi malá spotřeba 
• koncentrát 
 
Oblasti použití: 
ASO-Unigrund-K snižuje nasákavost podkladu, 
váže prach na povrchu, zpevňuje povrch a 
zamezuje příliš rychlé absorpci záměsové vody ze 
stěrkových hmot. 
ASO-Unigrund-K se používá jako penetrace na 
nasákavé a lehce sprašující podklady, jako jsou 
sádrové stavební hmoty (omítky, desky, mazaniny), 
beton, zdivo apod. Dále jako prostředek ke 
zlepšení přilnavosti disperzních barev, plošných 
izolací (např. SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M), lepidel 
na obklady do tenkého lože (LIGHTFLEX, 
MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, AK7P, UNIFIX), 
vyrovnávacích stěrek na stěny a podlahy 
(SOLOCRET-15, SOLOPLAN-30 a ASO-NM15) - 
vhodné i pro vnější plochy. 
 
Technické údaje: 
Báze:   akrylátová disperze 
Barva:  bílá 
 
Teplota podkladu/ 
zpracování:  + 5 °C až + 30 °C 
Hustota:  1,0 g/cm3 
Čištění:  v čerstvém stavu vodou 
Skladování:  chránit před mrazem,  

15 měsíců v uzavřeném 
originálním obalu, po otevření 
ihned spotřebovat 

Dodávaná balení: 1, 5, 10, 25, 210 a 1 000 l 
Spotřeba: cca 30 - 80 g/m2 

 
Podklad: 
Podklad musí být nosný, čistý, suchý a zbavený 
látek snižujících přilnavost. Povrch litých potěrů 
přebrousit a vysát. Odstranit vrstvy, které nedrží 

nebo zhoršují přilnavost, např. odformovací 
prostředky, zbytky lepidel, stěrek, obkladů či nátěrů 
- strojovým kartáčováním, broušením, frézováním, 
tryskáním broky apod.    
 
Zpracování: 
Podle oblasti použití, charakteru a nasákavosti 
podkladu se ASO-Unigrund-K ředí vodou v poměru 
1 : 3 až 1 : 6. Pod vyrovnávací stěrky na stěny a 
podlahy se ASO-Unigrund-K ředí v poměru 1 : 3. 
Aplikuje se štětcem, kartáčem, pěnovým válečkem 
s jemnými póry, příp. vhodným stříkacím 
přístrojem.  
Nutno zamezit přesycení povrchu či tvorbě kaluží. 
Další opracování napenetrovaných ploch je možné 
až po úplném zaschnutí ASO-Unigrundu-K. 
 
Pokyny: 
• Další vrstvy lze nanášet až po úplném zaschnutí 

penetrace. 
• Neošetřované plochy chránit před působením 

ASO-Unigrund-K. 
• Nepracovat „mokré do mokrého“. 
• Po použití stříkací přístroj ihned omýt vodou. 
 
 
Dodržujte prosím opatření uvedená v platném 
bezpečnostním listu ES! 
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