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Pozn. -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré ví�e. Protože r�znorodost materiál� a podklad� a 
po�et jejich možných kombinací a zp�sob� aplikací je nesmírn� vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z t�chto d�vod� nem�žeme obecn� p�ijmout odpov�dnost za dosažené 
výsledky. V každém p�ípad� doporu�ujeme zamýšlenou aplikaci p�edem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým odd�lením .  
Upozorn�ní  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ru�í za jeho plnou funk�nost.Po této dob� mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  
P�ípadné použití pak konzultujte s naším Technickým odd�lením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spot�ebitele ve v�ci spot�ebitelských záruk.    
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SOUDAKRAT   S 2802  -  Koncentrovaná stavební disperze  
 
 Soudakrat S 2802 je kopolymerní styren-akrylátová disperze vhodná jako syntetické polymerní pojivo do 
stavebních hmot, jako sou�ást nát�r� a penetrací s velmi dobrými pojivovými a filmotvornými vlastnostmi. Po 
vytvrzení je vysoce odolný v��i vod�,UV zá�ení a alkalické hydrolýze. 

 
Oblasti použití: 
Soudakrat S 2802 má univerzální použití: 
 
1) Penetra�ní nát�r pod nát�rové hmoty, lepidla a tmely. Zpev�uje podklad, sjednocuje a snižuje jeho savost, 
zlepšuje p�ídržnost a zvyšuje kryvost následných vrstev. 
 
2) Adhezní m�stek mezi (novým) cementovým pot�rem a (starým) podkladním betonem, mezi (novou) omítkou, 
zdící �i lepicí maltou a stávajícím podkladem.  
 
3) Pojivo do malt (ke zd�ní, spárování a lepení), pot�r� (podlahy) a beton�. 
Zvyšuje odolnost stavebních hmot v��i abrazi, pov�trnosti (v�etn� UV zá�ení), vod� a chemikáliím. Zvyšuje 
p�ídržnost k podkladu, pevnost, pružnost a rázovou houževnatost. Je nezbytný pro p�ípravu podkladních, 
spárovacích a lepicích malt, tenkovrstvých st�rek a pot�r�. Zlepšuje jejich zpracovatelnost a odolnost v��i 
mechanickému a chemickému namáhání v �erstvém i zatvrdlém stavu 
 
Vlastnosti: 
Aktivní složky:   vodná disperze styren-akrylátového kopolymeru  
Vzhled:   mlé�n� bílá viskózní  kapalina 
Teplota p�i aplikaci:   +5 °C až + 30 °C 
Sušina:                           29 – 31% 
M�rná hmotnost:  1,02 kg/l 
pH:     7,5 –  9,0 
Viskozita:    500 – 1800 mPa.s (Brookfield, 1/20) 
Min. film. teplota:  cca 0 °C   
Pr�m�rná velikost �ástic: 500 nm 
Vzájemná slu�itelnost: pln� slu�itelný s plnivy (v�etn� k�emi�itan�), pigmenty, zahuš�ovadly a jinými               
                                                   aditivy 
Vlastnosti filmu: 
Charakteristika:  �irý, m�kký a pružný 
Povrch:   slab� lepivý 
Odolnost:   dobrá odolnost v��i od�ru, vod� a alkáliím 
 
Návod k použití: 
Soudakrat S2802 se podle ú�elu použití používá ne�ed�ný nebo se p�ed použitím �edí vodou 
P�íprava podkladu: 
 Podklad musí být soudržný, suchý a �istý, zbavený nedržících �ástic. 
P�íprava výrobku pro použití: 
 Soudakrat se podle ú�elu použití používá ne�ed�ný nebo se p�ed použitím �edí vodou dle pot�eby. 
 
P�íklady použití: 
 
1. Penetra�ní nát�r : 
Soudakrat se z�edí vodou v pom�ru 1:3 – 1:11 (�ím sav�jší podklad, tím více �edíme) a nat�e se na ošet�ovaný 
podklad. U více savých podklad� je vhodné vyšší �ed�ní a penetraci opakovat ( nap�. dvakrát ).  
2. Adhezní m�stek: 
1 díl Soudakratu se smíchá s 0,25 díly vody a 3 díly cementu na kaši, která se nat�e na stávající podklad. Nový 
pot�r �i malta se nanáší na ješt� lepivý (nezaschlý) m�stek. 
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3. Pojivo do malt, pot�r� a betonu: 
Maltu, pot�r nebo beton p�ipravíme z písku a pojiva v obvyklých pom�rech. Místo zám�sové vody použijeme  
roztok p�ipravený z�ed�ním Soudakratu vodou v pom�ru 1:1 až 1:2. Pojivo do malt a pot�r�:  
�ed�ní 1:1 až 1:2 (dávkuje se místo zám�sové vody). 
4. Bezprašná úprava betonu: 
K jednomu objemovému dílu Soudakratu p�idáme 5 díl� vody a 2,5 dílu cementu, d�kladn� promícháme a 
použijeme na nát�r povrchu betonu. 
5. Zlepšení vlastností stavebních sm�sí 
Dávkujeme cca 5 – 10 l Soudakratu na 100 kg cementu. Soudakrat smícháme s odhadovaným množstvím vody 
na zám�sový roztok. Po smíchání m�žeme konzistenci sm�si vodou doladit. 
6. Stavební lepící malty: 
Vhodné na lepení dlažeb, obklad� a jiné aplikace na porézní podklady. Do suché sm�si ( 2-3 díly jemného 
písku s 1 dílem cementu ) p�idáváme za stálého míchání Soudakrat na�ed�ný vodou 1:1. 
7. Polymervápenná malta: 
Do b�žné vápenné malty p�idáme Soudakrat v hmotnostním pom�ru: na 10 díl� vápenného hydrátu 1 díl 
Soudakratu. Soudakrat smíchejte s vodou a p�idávejte do sm�si, pot�ebnou konzistenci doladíme vodou. Takto 
upravená malta má zvýšenou p�ídržnost k podkladu, vyšší pružnost a pevnost a je vhodná zejména k opravám 
omítek, do zdiva a k podmazávání st�ešních krytin.     
 
 
�išt�ní ná�adí: 
  Použité ná�adí je nutné po ukon�ení práce ihned umýt vodou se saponátem. 
  
Balení: 

Standardní balení v plastových obalech po 1, 5 ,10, 25 l. V�tší balení po dohod� s dodavatelem.  
 
Skladovatelnost: 

 12 m�síc� od data výroby v neotev�eném p�vodním obalu, v chladných a suchých prostorách p�i 
teplotách +5°C až +30°C. Datum výroby uvedeno na obalu. Chránit p�ed mrazem, vysokými teplotami a 
p�ímým slune�ním zá�ením i b�hem p�epravy! 

  
 
Bezpe�nost a hygiena práce. První pomoc. 
 

Výrobek je p�i dodržení správného postupu práce bezpe�ný. P�i práci dodržujte b�žné hygienické 
podmínky. B�hem práce nepijte, nejezte, neku�te! Doporu�ujeme používat pracovní od�v, ochranné rukavice a 
v p�ípad� pot�eby ochranné brýle nebo obli�ejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, 
vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte ozna�ení na obalu. Dojde-li k pot�ísn�ní o�í a pokožky omyjte ihned 
postižené místo velkým množstvím �isté vody. P�i nadýchání p�eneste postiženého na �erstvý vzduch. P�i 
zasažení, p�i požití, v p�ípad� alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned léka�skou pomoc a ukažte 
tento obal nebo ozna�ení. 

Dodržujte b�žné zásady bezpe�nosti práce. Výrobek neodstra�ujte opalováním ohn�m ani jej 
nezah�ívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohn�. Nesm�šujte s neznámými látkami.  
 
 
 
 

 

 


