
FORTESIL PENETRACE
S 2802 A

FORTESIL superplasti�kátor

FORTESIL urychlovač

FORTESIL Adhezní můstek

FORTESIL HLOUBKOVÁ
PENETRACE

Univerzální akrylátová penetrace

Superplasti�kátor

Urychlovač

Adhezní můstek

Akrylátová nanopenetrace
s hloubkovým účinkem

Používá se jako základní nátěr všech savých stavebních
materiálů jako jsou staré i nové omítky, cihelné zdivo, cemen-
tové povrchy,  pórobeton,  sádrokartonové,  dřevotřískové
a cementopískové desky apod. Sjednocuje savost podkladu,
zpevňuje a zvyšuje hydrofobitu povrchu, zvyšuje přilnavost
dalších vrstev nátěrů, lepidel apod.

Plastifikační a ztekuťující přísada do betonových a maltových
směsí s vysokým ztekucovacím účinkem a prodlouženou
dobou ztekucení. Má široké uplatnění při výrobě betonových
a maltových směsí, např. pro zabetonování podlahového
topení, betonáž základů, věnců, betonových dílců apod.
Přísadou se dosahuje snížení množství záměsové vody
v betonové směsi, které v závislosti na dávce dosahuje až
30% při zachování potřebné zpracovatelnosti.

Bezchloridová kapalná přísada urychlující tvrdnutí betonu,
jejichž pojivem jsou portlandské nebo směsné cementy.
Svým působením zvyšuje počáteční i konečnou pevnost,
nezhoršuje zpracovatelnost čerstvé betonové směsi a mírně
snižuje dávku záměsové vody. Je vhodný pro širokou škálu
betonářských prací včetně armovaných betonů.

Jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, který je možno
použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, beton,
skleněné tapety, na dřevěné, papírové, sádrokartonové
povrchy, na dřevotřísku, OSB desky, umakart, obklady, dlažby
apod. Jedná se o zpevňující a podkladový nátěr určený jako
první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů,
které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými
barvami,akrylátovými omítkovinami atd.
Lze jej použít i samostatně pro zpevnění povrchu a zvýšení
jeho hydrofobity.

Používá se jako základní nátěr všech savých anorganických
materiálů, pro zpevnění a sjednocení podkladu.Vyznačuje se
výborným smáčením a vysokým průnikem do podkladu. Lze
jej užít i samostatně pro zamezení průniku vody, ke zvýrazně-
ní „mokrého“ vzhledu přírodních kamenů, cihel a jiných
savých obkladů. Používá se na staré i nové omitky, cihelné
zdivo, cementové povrchy, pórobeton, sádrokartonové,
dřevotřískové a cementopískové desky apod. Pro svou
vysokou pronikací schopnost je určen k penetrování všech
betonových povrchů pod ochranné barvy, samonivelační
a izolační stěrky.

Spotřeba:

Balení (l):

0,05 - 0,2 l/m²

1; 5; 10

Balení (l):

Balení (l):

1 a 5

1 a 5

Spotřeba:

Balení (kg):

0,15-0,2 kg/m² podle
savosti podkladu

1 a 5

Spotřeba:

Balení (l):

0,05 - 0,2 l/m²

1; 5; 10

STAVEBNÍ CHEMIE

objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1l 8 36 ks 36,10 1,400 C N

5l 1 36 ks 162,00 6,300 C N

10l 1 36 ks 304,00 11,800 C N

objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1l 8 36 ks 52,00 2,020 C N

5l 1 36 ks 240,00 9,300 C N

10l 1 36 ks 461,00 17,900 C N

objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1kg 1 36 ks 80,50 3,120 C N

5kg 1 36 ks 359,00 13,900 C N

objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1l 8 12 ks 76,00 2,950 C N

5l 1 12 ks 373,00 14,500 C N

objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1l 8 12 � ks 78,00 3,020 C N

5l 1 12 � ks 382,00 14,800 C N

23Ceny uvedeny bez DPH, platné k 17.11.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %

nesmí
zmrznout!

INDIVIDUÁLNÍ

PŘEPRAVNÉ

?
Představujeme a zavádíme nový segment Stachema


