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EMU           

elastická emulze 
 
Univerzálně použitelný penetrační nátěr pro zvýšení přilnavosti na dřevěných, dřevotřískových i 
minerálních podkladech. Jako zušlechťující přísada pro zvýšení elasticity a těsnosti cementem 
vázaných malt, potěrů a lepidel.  

 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Doba schnutí: v závislosti na podmínkách         
po cca 3-6 hodinách 

Ředění: čistou pitnou vodou (dle účelu) 
Teplota při zpracování: nad + 5oC až + 30oC 
Barva: bílá, po zaschnutí transparentní 

 

VLASTNOSTI 

Použití v exteriéru i v interiéru. 
Dobrá přilnavost k minerálním a dřevěným podkladům. 
Materiál je připraven k okamžitému použití.  
Ředění dle účelu použití s čistou vodou. 
Bez obsahu ředidla, bez zápachu. 
Použití jako přísada do cementových malt, potěrů a lepidel. 
Pro zvýšení elasticity a těsnosti. 

 

SLOŽENÍ  

kopolymerní pojiva, voda 
 

ZPRACOVÁNÍ 

Při použití jako penetrační nátěr EMU promíchejte a 
nanášejte na podklad válečkem, štětcem apod. 
v rovnoměrné, celoplošné vrstvě. Doba proschnutí pro 
následné další přepracování je nejdříve  cca 3-6 hodin.  
 
Při použití jako kontaktní můstek se následná vrstva (např. 
samonivelační hmota) na dřevěných podlahách musí nanášet 
do „matně“ mokrého (nezaschnutého) nátěru, tzv. “živý do 
živého“.  
 
Při použití jako přísada zřeďte čistou vodou v poměru dle 
účelu použití (viz. spotřeba).  
 

PODKLAD 

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený výkvětů, prachu a 
nečistot, starých nátěrů, odbedňovacích olejů, vosků a 
jakýchkoli mastnot. Všechny podklady musí být pevné, 
nosné, bez deformací a aktivních trhlin. Podklad nesmí být 
vlhký.  
 
Dřevěné podklady musí být stabilní. Musí být ošetřeny proti 
možnosti deformace vlivem působení vlhkosti. 
 
 
 

SPOTŘEBA 

Spotřeba je ovlivněna savostí a strukturou podkladu. 
Jako penetrační nátěr: cca 0,1-0,2 l/m2 
Při použití jako přísada do cementových malt a potěrů 
nahradit 1/2 záměsové vody emulzí EMU (1:1). 
Do cementových lepidel nahradit 2/3 záměsové vody emulzí 
EMU (2:1). 
 

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ 

Skladovat v originálním, uzavřeném balení v chladu, bez 
mrazu. Dodává se v plastovém kbelíku o objemu 1 nebo 5l. 
Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby. Nespotřebovaný 
(neředěný) materiál lze po krátkou dobu skladovat 
v originálních, dobře uzavřených obalech. 
. 

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zamezte přímému styku s očima. Při potřísnění pokožky 
umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody. Při 
potížích vyhledejte lékařské ošetření. Lékaři předložte k 
nahlédnutí technický a bezpečnostní list.  
Uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace jsou uvedeny 
v bezpečnostním listu výrobku. 
 

POZNÁMKA 

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných 

zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. 

Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách 

(teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 65%). Na jejich 

odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu 

ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a 

specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a 

podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. 

Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto 

faktory zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací 

materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši 

technicko poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje 

všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a 

norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s 

návaznými předpisy. 

 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího 

technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy 

a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za 

ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem 

v konkrétních místních podmínkách.   
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Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí 
vydání technických listů platnost.       
 
 
Při práci používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 
rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový 
štít. Zamezte kontaktu s kůží a s očima.  
Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v 
použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou 
a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem.  
Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte 
velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je 
vymývejte velkým množstvím vody, při náhodném požití 
vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech 
vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a 
požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k 
nahlédnutí bezpečnostní list a tento technický list. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 
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