
 

Technické informace 

MEISTER Silikat-Grund 
 
 

Výrobek Směs vodního skla pro exteriér a interiér. 
 

Použití MEISTER Silikat-Grund ke zpevnění podkladu u minerálních křehkých, 
broušených omítek a minerálních barevných nátěrů a jako základní nátěr 
na vysoce savé podklady. 
 
Ideální základní nátěr, dříve než MEISTER Decostone nanesete na 
MEISTER PREMIUM classic, sníží savost podkladu a prodlouží dobu 
zpracování pro MEISTER Decostone. 
 

Vlastnosti MEISTER Silikat-Grund je žáruvzdorný až do 140 °C, difuzně otevřený, 
téměř nezapáchající. 
 
Důležité: Není vhodný jako základní nátěr na sádrové a sádrovláknité 
omítky, dřevotřískové desky, sádrokartonové desky a všechny organické 
podklady. 
 

Balení Plastový kanystr 1 l 
 

Spotřeba Podle savosti a struktury podkladu asi 200 ml/m². 
 
Přesnou hodnotu spotřeby lze vzhledem k různorodosti podkladů určit 
pouze zkušebním nátěrem na objektu. 
 

Příprava podkladu Podklad musí být pevný, čistý, na vzduchu vysušený a nosný. 
Odstraňte oprýskané části omítky a nátěru, dobře vykartáčujte broušené 
omítky a minerální barevné nátěry. 
 

Zpracování Jako základní nátěr pro zpevnění podkladu a snížení nasákavosti MEISTER 
Silikat-Grund zřeďte v poměru 1:1 s vodou a štětkou rovnoměrně a hojně 
naneste. 
 

Teplota zpracování Zpracovávání provádějte mezi +5 °C a +25 °C teploty vzduchu a podkladu 
a neaplikujte, pokud hrozí nebezpečí mrazu nebo na přímém slunci. 
 

Doba schnutí 
 
 
 
 
 
  

Doba schnutí nejméně 24 hodin před nanesením následujícího nátěru. 
MEISTER Silikat-Grund potřebuje asi 3 dny k docílení plného účinku. Doba 
tuhnutí asi 14 dnů. Vysoká vlhkost a nízké teploty mohou zpozdit vyschnutí.  
 
Pokud MEISTER Silikat-Grund použijete jako pomocný prostředek ke 
snížení nasákavosti před nanesením MEISTER Decostone na MEISTER 
PREMIUM classic, můžete pracovat způsobem mokrý do mokrého 
(MEISTER Silikat-Grund nemusí být suchý). 
 

Skladování Skladujte na chladném a nezamrzajícím místě, neprodyšně uzavřené po 
dobu přibližně 12 měsíců. 
Otevřené nádoby co nejdříve spotřebujte. 
 

Nástroje stropní štětka, štětec 
 



 

Znečištění Po použití pracovní přístroje okamžitě dobře umyjte vodou. 
 
Důležité 
Při zpracovávání chraňte pokožku a oči! 
Dobře zakryjte vše, co je z kamene, skla a kovu, zejména okenní tabule a 
kamenné desky. Nevyhnutelné skvrny a potřísnění odstraňte ihned velkým 
množstvím vody, než zaschnou 
 

GISCODE M-SK01 
 

Pokyny Další informace o manipulaci, likvidaci a skladování naleznete v 
bezpečnostním listu. 
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DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0  

Carl-Zeiss-Straße 19  Fax 07123 416 52 

72555 Metzingen   info@dracholin.de 

Informace v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a 

zkušenostech a jejich účelem je poskytnout informace o našich výrobcích a jejich 

možném použití. Neujišťují o určitých vlastnostech výrobků a jejich vhodnosti pro 

konkrétní použití. Aplikaci a vhodnost výrobku musíte na vlastní odpovědnost v 

jednotlivých případech u objektu vyzkoušet na podkladu. 

 


