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VLASTNOSTI VÝROBKU ■   bez rozpouštědel 
■ odolný zředěným kyselinám a zásadám 
■ dobře snášenlivý s cementem a vápnem 

OBLASTI POUŽITÍ ■    ochranný a těsnicí nátěr na beton, omítku, zdivo nebo lehký stavební materiál 
■ výroba asfaltové malty, např. hydroizolační malty pro spáry a zdění 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, pevný, chráněný před mrazem a bez separujících látek (např. 
prach, olej atd.). Volné částice musí být odstraněny (např. hlína nebo písek). Zdivo musí být vyspárované 
v rovině. Betonové povrchy se v případě potřeby obrousí. 
 

Penetrační nátěr: Při použití na suché, vysoce savé podklady se doporučuje provést penetrační nátěr 

z jednoho dílu Nafuflex S 3 a 10 dílů vody.  

 

Aplikace: Před nanášením je nutné Nafuflex S 3 promíchat. Vrchní nátěr se nanáší válečkem nebo se 

natírá v neředěném stavu. Nafuflex S 3 lze také nanášet nástřikem. 

 

Cementová a vápenná malta: Nafuflex S 3 lze snadno vmíchat do cementové a vápenné malty bez 

vločkování přidáním 5 -20 % Nafuflex S 3 do záměsové vody. Malta bude tvárná a dobře zpracovatelná. 

 

Ošetřování: Nafuflex S 3 musí být chráněn proti vodě a mrazu až do úplného vyschnutí. 

 

Poznámky: Nástroje se musí okamžitě po aplikaci očistit vodou. Je-li materiál již zatvrdlý, je nutno 

použít denaturovaný líh.  

 

Nafuflex S 3 
(dříve Aquamuls S 3) 

Ochranný a těsnicí nátěr pro minerální podklady)  
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Vlastnost Jednotka Hodnota Poznámky 

Hustota g/cm3 1  

Podmínky pro zpracování °C ≥ 5 teplota vzduchu a podkladu 

Spotřeba (na plochu) g/m2  v závislosti na stavu podkladu 

při nátěru válečkem  cca 250  

Doba vysychání (úplné 
vyschnutí)1 

hodina < 5 při 20 °C a 65 % vlhkosti 

Bod měknutí vyzrálé vrstvy °C > 45  

Odolnost vůči nízké teplotě °C 4 bez prasklin bez ohnutí 

Odolnost vůči vysoké teplotě °C 70 pokud nevypršela platnost 

 

 

1) V závislosti na teplotě, vlhkosti, podkladu a tloušťce mokré vrstvy může být doba schnutí delší nebo kratší. 

 

Balení 25 kg nádoba 

1 paleta (12 nádob á 25 kg) 

Skladování Originálně uzavřená balení lze skladovat v chladu a suchu minimálně 12 měsíců.  

Likvidace obalů Ujistěte se, že jsou nádoby na jedno použití zcela prázdné. Zajistěte dodržování našeho informačního 

letáku "Vracení vyprázdněných přepravních a prodejních obalů". Na vyžádání Vám jej rádi zašleme. 

 
 
Bezpečnostní pokyny 
Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je 

přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny 

projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty 

společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu 

ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od údajů uvedených v našich katalogových 

listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav 

techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných 

zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených 

verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2100001364] 

 


