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MAMUT Kontakt VSP: penetrace pod umělopryskyřičné omítky 
MAMUT Spektrum V Z/R 
 
POUŽITÍ: Příprava podkladu pod akrylátové omítky MAMUT Spektrum V Z/R. Snižuje a sjednocuje savost podkladů. 
Zvyšuje soudržnost následných vrstev s podkladem. Zpomaluje dobu schnutí konečných povrchových úprav. 
 
SLOŽENÍ: Organické pojivo, minerální přísady a voda. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 

Hodnota pH cca 8 ± 0,5 Ředitelnost vodou do 5 % obj. 

 
ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA: Dle druhu a savosti podkladu je spotřeba cca 0,15 – 0,2 l/m2. Přesnou spotřebu 
doporučujeme určit na zkušební ploše. 
 
VHODNÉ PODKLADY: Základní vrstva ETICS, betonové a jiné minerální podklady, vápenocementové a sádrové 
omítky, cementotřískové a sádrové desky. Podklad nesmí být vodoodpudivý. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU:  
Podklad musí být suchý, soudržný, vyzrálý, zbavený prachu, starých nátěrů, odbedňovacích nebo jiných separačních 
prostředků. Podklad musí být dostatečně vyzrálý. 
Nové podklady: aplikuje se na dostatečně vyzrálou základní vrstvu ETICS, vyzrálé betonové povrchy, vápenocementové 
omítky, cementotřískové desky bez dalších úprav. 
Staré podklady: výkvěty, solné povlaky, nesoudržné staré nátěry je třeba mechanicky odstranit, případně omýt 
tlakovou vodu nebo párou a následně zajistit vyschnutí. Podklad napadený houbami nebo řasami je třeba důkladně 
očistit, následné ošetřit vhodným přípravkem. Takto upravené podklady se nechají důkladně vyschnout.  
 
ZPRACOVÁNÍ:  
Před aplikací se MAMUT Kontakt VSP se obvykle nezředí, důkladně se promíchá míchadlem na malé otáčky. Penetrace 
se aplikuje fasádním válečkem nebo štětkou v jedné stejnoměrné vrstvě. (V případě aplikace na vysoce savé podklady 
se aplikujte ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou min. 12 hod). Penetraci je nutné rozetřít všemi směry tak, 
aby nevznikly liniové stopy po aplikačním nářadí. Doba schnutí penetrace může být ovlivněna klimatickými podmínkami 
v době aplikace a schnutí. Aplikace penetrace na nedostatečně vyzrálý nebo vlhký podklad může nepříznivě ovlivnit 
vzhled a životnost konečné povrchové úpravy. 
 
 UPOZORNĚNÍ: 
• Spotřeby materiálů jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a formě zpracování. 
 Za nesprávné použití nenese distributor zodpovědnost. 
 Nepřimíchávat žádné cizí materiály. Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřípustné. 
 Nanesený, nevytvrdlý či nevysušený materiál chránit před působením deště, mrazu a slunečního záření. Nezpracovávat při přímém 

slunečním záření, dešti nebo vysoké vlhkosti vzduchu.  
• Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním. 
• Bezprostředně před zpracováním dobře rozmíchejte. 
• Směs není podle údajů, které máme k dispozici, žádná nebezpečná látka ve smyslu směrnice EU, Přesto je potřeba při manipulaci 

dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.  
• Lze zpracovávat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!  
• Teplota vzduchu a podkladu nesmí po dobu aplikace a schnutí penetrace klesnout pod +5 °C 
• Nespotřebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavební odpad nebo zatvrdlé nátěry! 
• Prázdné obaly odevzdejte do sběru! 
PRVNÍ POMOC: Projeví-li se zdravotní potíže, i v případě pochybností, neprodleně uvědomte lékaře. Při nadýchání opusťte 
kontaminované pracoviště a postupujte podle příznaků. Při styku s kůží sejměte kontaminovaný oděv a pokožku opláchněte čistou vodou 
a mýdlem. Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí je vyplachujte alespoň 15 minut proudem čisté 
vody, event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte cca 0,5 l vody a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem 
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc. 
BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Výstražný symbol nebezpečnosti: Nezjištěno.  
Úplné informace z hlediska bezpečnosti a hygienických předpisů viz. Bezpečnostní list. 
SKLADOVÁNÍ: V originálním uzavřeném balení při teplotě 5 – 35°C po dobu max. 12 měsíců od data výroby. 
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.  
DISTRIBUTOR: MAMUT - THERM PRO s.r.o., Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno 
Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti 
všechna předešlá vydání.  
 
 
 
 
 
 
V tomto technickém listě jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování daného produktu, odpovídající současným znalostem. 
Zpracovateli se doporučuje prověřit vhodnost tohoto produktu pro použití v konkrétních podmínkách. Použití a zpracování výrobku 
nepodléhá přímému vlivu výrobce, z tohoto důvodu výrobce neodpovídá za případné škody způsobené jeho nesprávnou aplikací. Tímto 
vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat tento technický list na základě nových 
zjištěných poznatků a zkušeností.  
V Brně dne 15.8.2022 


