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SILREST INTERMEDIO 
Spojovací základný náter pod silikátové farby. 

 
CHARAKTERISTIKA: 
Je na báze silikátu, vyvinutý ako špeciálny základný náter pod minerálne výrobkov rady SILREST na vonkajšie 

omietky už natierané organickým náterom. Použitie tohto výrobku umožňuje vyhnúť sa zložitým a nákladným 

operáciám na odstránenie predchádzajúcich nie minerálnych farieb z omietok. Vytvára adhézny mostík medzi 

podkladom a silikátovým náterom pri zachovaní otvorenej kapilárnej siete, potrebnej na prechod vodných pár 

z vnútra smerom von. Má vynikajúcu plnivosť schopnú zjednotiť štrukturálne rozdiely a absorpciu podkladu. 

Môže sa tiež pretrieť aj inými druhmi povrchovej úpravy, ako napr.  SILIARD atd. 

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Nové omietky ešte nenatierané: Je potrebné, aby omietka bola vyzretá najmenej 28 dní čo je potrebné pre proces 

neutralizácie a karbonizácie. Nadmerná zásaditosť povrchu by zabránila silikátu preniknúť do hĺbky a tým vytvoriť kôru s 

následným odpadnutím. Dôkladne očistiť povrch od prachu, nečistôt a slabo priľnutých časti. Na suchú omietku 

 naniesť silikátovú penetráciu   ISOREST zriedenú s vodou 100-200% v závislosti od absorpcie povrchu 

omietky. Po  24  hod. naniesť SILREST INTERMEDIO. Ak je podklad kompaktný a nezvetraný, môže sa 

priamo naniesť  SILREST INTERMEDIO vhodne nariedený. 
Omietky už natierané a čiastočne zničené: Očistiť od nepriliehajúcich časti farby a prípadných výkvetov. 

Dôkladne očistiť od prachu a nečistôt, na suchú omietku naniesť SILREST INTERMEDIO. 
 

 

NANÁŠANIE: 
SILREST INTERMEDIO zriediť silikátovou penetráciu ISOREST 10-15% podľa nasiakavosti podkladu. 

Dôkladne premiešať a maliarskou štetkou rovnomerne naniesť v jednej vrstve. Po 24 hod naniesť výrobok 

povrchovej úpravy. Časti ktoré nebudú natierané SILREST INTERMEDIO napr. okná, sklo, keramické podlahy, 

atď. musia byť dôkladne zakryté. Počas aplikácie je potrebné používať ochranné okuliare. 

 

Nanášať pri teplote prostredia, alebo podkladu od +5
o
C do +35

o
C. Nenanášať pri priamom slnečnom žiarení. Po 

aplikácii v exteriéri chrániť pred dažďom do úplného vysušenia, orientačne pri 20
 o

C cca. 48 hodín. Náradie po 

použití ihneď umyť vodou. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Výrobok v originálnom balení je 

skladovateľný bez zmien minimálne 24 mesiacov. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných 

noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako 

špeciálny odpad. S ďalšími  informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.    

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická hmotnosť: 1580 ± 50 g/l 

Základ spojiva:                  kremičitan draselný a organické polyméry 

Viskozita pri 20
o
C: 16000± 2000 cP 

Doba schnutia pri 20
o
C:  24 hod. 

Výdatnosť:  cca. 2,6-3,9 m
2
 /l  v jednej vrstve v závislosti od povrchu. 

Farba:                                 biela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi  na základe 

súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden 

právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť 
vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia 2012/07 


