
 
T E C H N I C K Ý  L I S T  
 

NIBOGRUND EXPRESS 
Přilnavost zlepšující základový nátěr s krátkou dobou schnutí, bez obsahu rozpouštědel 
 
 
 
OBLAST POUŽITÍ: 
Základový nátěr na nenasákavé a hladké podklady pro zvýšení přilnavosti následně aplikovaných stěrkových 
hmot. NIBOGRUND EXPRESS velmi dobře přilne k hladkému, hutnému a nenasákavému podkladu, jako je 
keramická dlažba, teraco, desky z přírodního i umělého kamene, nedostatečně popískovaný asfaltový litý potěr a 
pevně přilepené původní nášlapné vrstvy z např. homogenního PVC (nikoliv pryže, linolea a CV podlahovin). Na 
prošroubované dřevotřískové desky V 100 je nutné NIBOGRUND EXPRESS aplikovat min. 24 hodin před litím 
stěrkové hmoty.  
 
Na nasákavé podklady použijte základový nátěr NIBOGRUND G 16 nebo NIBOGRUND G 17. 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Báze akrylová disperze  

Barva červená - po vyschnutí téměř transparentní 

Viskozita tekoucí 

Specifická váha 1,4 kg/l 

Teplota při zpracování optimum +15°C až +20°C.  
Teplota výrobku a podlahy nesmí být nižší než +5°C! 

Teplotní odolnost při podlahovém vytápění do +50 °C 

Způsob nanášení válečkem s krátkým vlasem 

Spotřeba cca 100 g/m2 

Doba schnutí cca 30 minut při +23 °C/50% rel. vlhkosti vzduchu. Nižší 
teploty a vyšší hodnoty vzdušné vlhkosti prodlužují dobu 
schnutí 

Zařazení do skupiny nebezpečných látek nulitní 

GISCODE D 1 

Rozpouštědla, příp. čistící prostředky  pro nezaschlý materiál voda 

 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Podklad musí být podle DIN 18365 rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, důkladně vyzrálý. 
Zbytky starých lepidel, které se po kontaktu s vodou rozpouští se odstraní.  
 
 
ZPRACOVÁNÍ: 
NIBOGRUND EXPRESS se před nanesením promíchá. Následně se nanáší v rovnoměrné vrstvě na podklad 
pomocí válečku s krátkým vlasem. Při nanášení se zamezuje tvorbě kaluží. Před aplikací stěrkové hmoty musí být 
nátěr úplně zaschlý. Zaschlý nátěr je červeno-transparentní a téměř nelepivý.  
 

ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00  Praha 10, tel.: 271 096 610, fax: 241 482 127, www.anvitrade.cz, e-mail: anvitrade@anvitrade.cz 

 



 
Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný 
efekt v jednotlivých případech  přesto  nemůžeme  převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi 
neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. 
 
Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.                                                               Vydání: 1. 04  
 

Skladování a likvidace obalu  
Skladování v uzavřeném obalu. Chránit před mrazem. Skladovatelnost 6 měsíců. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady, zbytky výrobku patří do skupiny 08 04 07 (vodný kal s obsahem lepidel a/nebo těsnících materiálů). 
Nevyschlý materiál likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou službou pro speciální odpad. Vyschlý materiál likvidujte 
jako komunální nebo živnostenský odpad. Prázdné obaly předejte na řízenou skládku.  
Bezpečnostní opatření 
Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. Nedovolte,  
aby se neředěný výrobek nebo jeho větší množství dostal do spodních vod, vodstva nebo kanalizačního systému. Podrobnější informace týkající 
se bezpečnostních otázek jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před dětmi!  
První pomoc 
Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyjměte případné kontaktní čočky a vymývejte oči při otevřeném víčku po dobu 
několika minut tekoucí vlažnou vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití v případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
 
DODÁVANÉ BALENÍ: 
plastové vědro  - 7 kg  


	NIBOGRUND EXPRESS

