
ZÁKLADOVÁ JEDNOSLOŽKOVÁ IMPREGNACE MIKROCEMENTOVÝCH STĚREK

Cerbero Base je jednosložková akrylátová impregnace na vodní bázi. Cerbero Base je bezbarvý, UV stabilní a 
nežloutnoucí. Cerbero Base je doporučeno aplikovat před aplikací Cerbero Sealeru kvůli zlepšení jeho adheze a 
zvýšení odolnosti vůči vodě a alkáliím.
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Vlastnosti 

• Jednosložková akrylátová impregnace na vodní bázi
• Aplikace pomocí nízkotlakého postřiku, Shorty / Longy 

aplikátoru nebo pomocí mikrovláknového válečku

• Nízké množství VOC
• UV stabilní, nežloutnoucí
• Zajišťuje adhezi Cerbero Sealeru
• Zvyšuje odolnost proti vodě a chemickým látkám
• Také jako penetrace pod stěrky Ercole a Microbond 

Použití

Aplikace

Cerbero Base se používá jako základová impregnace pod Cerbero 

Sealer. Je možné jej použít také jako penetraci podkladů před 
aplikací mikrocementových stěrek Ercole a Microbond.

Technické vlastnosti

Zápach

Spotřeba (1)

Balení

Charakteristický

1 kg, 5 kg

Mléčně bílá kapalina, lesklý vzhled po 
vyzrání

Doba použitelnosti (2)

Vzhled

12 měsíců

100 - 120 g/m2

2-3 hPřetíratelnost bez 
broušení

Doba zrání (3) 24 h

(1) Spotřeba závisí na pórovitosti podkladu.
(2) Uchované v originálních a uzavřených obalech při teplotě mezi 10° C a 25° C.
(3) Při 20°C a 65% RH.  

Pro více informací navštivte web:

www.microbond.cz
e-mail pro technickou podporu:

support@microbond.cz

Výrobky Ecobeton lze aplikovat, pokud je povrchová teplota vyšší 
než 5° C a teplota vzduchu mezi 10° C a 40° C. Vyvarujte se 
aplikace pokud se očekávají nepříznivé klimatické podmínky během 
doby schnutí / zrání (vítr, zvýšená prašnost, děšť, mráz, ...).

Přečtěte si bezpečnostní list materiálu, který je k dispozici na: 
www.microbond.cz nebo www.ecobeton-czech.com 

Poznámka:
Informace obsažené v technickém listu odpovídají našim současným znalostem. 
Výrobky jsou nejvyšší kvality a jednotné v rámci výrobních tolerancí. Vzhledem k tomu, 
že při používání produktu není prováděna žádná kontrola, není výslovně uvedena ani 
předpokládána žádná záruka, pokud jde o účinek tohoto užívání, a žádná přímá či 
nepřímá odpovědnost výrobce se nepředpokládá. Kupující a uživatelé jsou vyzváni, 
aby před aplikací provedli vlastní test.

Výrobce Ecobeton Italy s.r.l. je společnost, která je certifikována systémem 
environmentálního managementu ISO 14001.

Ecobeton Czech Republic s.r.o. 
Dobrovského 4
612 00 Brno, Česká republika

T +420 514 514 941 
E  info@microbond.cz 
I   www.microbond.cz

 www.ecobeton-czech.com

Povrch musí být dokonale zpevněný, strukturálně jednotný, suchý, 
zbavený nečistot, mastnoty a předchozích ošetření, které by mohly 
bránit adhezi.

Před použitím produkt promíchejte nebo protřepejte.

Standardní skladba impregnací: 2x Cerbero Base a 2x Cerbero 
Sealer. Přesnou doporučenou skladbu na jednotlivé plochy 
naleznete v aplikačním manuálu viz odkaz na konci tohoto listu.

Aby bylo docíleno homogenní vrstvy, doporučujeme první vrstvu 
Cerbero Base nastříkat na povrch pomocí nízkotlakého 
postřikovače (max. 5 barů). Ihned poté Cerbero Base do povrchu 
zapravte aplikátorem Shorty / Longy nebo mikrovláknovým 
válečkem (délka vlasu cca 14 mm).

Z důvodu docílení vyšší stability aplikace doporučujeme první vrstvu 
Cerbero Base (zvláště u větších ploch) naředit až do poměru 1:1 s 
vodou. 

Po 2 hodinách, jakmile je povrch suchý na dotek, pokračujte 
druhým nátěrem. Druhou vrstvu Cerbero Base neřeďte a aplikujte 
přímo mikrovláknovým válečkem s délkou vlasu cca 14 mm.

Vyvarujte se aplikace nadměrného množství Cerbero Base a 
zabraňte tvorby kalužin.

Aplikujte Cerbero Sealer včas a podle správných metod popsaných 
v souvisejícím technickém listu.

Upozornění

Base

Aplikační manuál:
https://bit.ly/ecobeton-manual




