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Izdelki NATIVA so izdelani iz naravnih surovin, ohranjajo naravno okolje in zagotavljajo zdrav življenjski prostor. 
Pri njihovi izdelavi uporabljamo izključno naravna polnila in veziva. Izdelki so polno deklarirani in ne vsebujejo 

skritih sestavin. 

 

TEHNIČNI LIST GNZ 001/17 
OSNOVNI PREMAZ 
  

NATIVA Kazeinski temelj 
Kazeinski osnovni premaz 
 
1. Opis, uporabnost 

KAZEINSKI OSNOVNI PREMAZ je praškasta zmes zasnovana na osnovi mlečnega kazeina, brez 
konzervansov, brez topil, brez sintetičnih polimernih veziv. Uporaben je v notranjih prostorih za utrditev in 
impregnacijo vseh vrst mineralnih podlag pred nanosom naravnih barv in kot utrjevalec za ilovnate omete. 
Uporaben na podlagah kot so : fini ometi vseh vrst, z izravnalnimi masami zglajene površine, mavčno 
kartonske in vlakneno cementne plošče, neometan beton, kamen, ipd. Možen je tudi nanos na dobro oprijete 
stare disperzijske premaze in dobro oprijete dekorativne omete vseh vrst z namenom priprave podlage za 
nanos naravnih barv ali tankoslojnih dekorativnih ometov. Izdelek poenoti vpojnost podlage, jo rahlo utrdi in 
nanjo veže prašne in druge slabo oprijete delce, ki jih s čiščenjem ne moremo odstraniti Izdelek ni primeren 
za uporabo na ne vpojnih in trajno vlažnih podlagah. 
 
2. Način pakiranja 

papirnate vreče po 0,25 kg: 

• odtenek – mlečno bele barve 
 
3. Tehnični podatki 

Gostota                                                                         kg/dm3 ~1,02 

čas sušenja  
T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 
% 
 

suho na otip                           ur 
 

~3 

primerno za                          ur 
nadaljnjo obdelavo 

6 do 8 

vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS (VOC)                g/l <1 
zahteva EU VOC – kategorija A/g 
(od 01.01.2010): <30 

 
4. Sestava 

kazein, soda 
 
4. Priprava podlage 

Podlaga  naj bo trdna  suha in čista – brez slabo  vezanih delcev, prahu, ostankov  opažnih olj, masti in 
druge umazanije. Novo vgrajene omete v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo 
oziroma zorimo najmanj 1 dan za vsak mm debeline. Z že prebarvanih površin odstranimo vse v vodi lahko 
in hitro razmočljive barvne nanose ter opleske z oljnimi barvami, laki ali emajli. Z zidnimi plesnimi okužene 
površine pred barvanjem obvezno dezinficiramo. 
  
5. Navodilo za uporabo 

Praškasto zmes pripravimo tako, da vsebino vrečke (250 g) med neprekinjenim mešanjem stresemo v 2 litra 
čiste hladne vode (mešamo poševno, da preprečimo nastajanje pene in grudic). Pustimo stati približno 30 
minut, nato pripravljeno zmes še dodatno razredčimo s 6 litri vode in ponovno dobro premešamo. 
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Pripravljeno zmes je potrebno porabiti v 24 urah.  
 
6. Nanos 

Izdelek nanašamo s pleskarskim ali zidarskim čopičem. Ne nanašamo z brizganjem ali z valjčkom. Količine, 
ki jih potrebujemo za premazovanje posameznih ploskev, izračunamo ali ocenimo iz površine teh ploskev in 
podatkov o povprečni porabi, v specifičnih primerih pa porabo določimo z merjenjem na dovolj veliki testni 
ploskvi. Premazovanje je možno le v primernih vremenskih razmerah oziroma v primernih mikroklimatskih 
pogojih: temperatura zraka in zidne  podlage naj ne bo nižja od +8 ºC in ne  višja od +30 ºC, relativna  
vlažnost  zraka pa ne  višja od 70 %.  
 
Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. 
 
7. Poraba 

Vsebina vrečke – 250g zadošča za impregnacijo 40 – 60 m2 površin. Poraba je odvisna od vpojnosti in 
hrapavosti podlage. Dejansko porabo ugotovimo po testnem premazu.  
 
Okvirna oziroma povprečna poraba je 4 - 6g na m2. 
 
6. Varstvo in zdravje pri delu 

Podrobnejša navodila glede rokovanja z izdelkom, uporabo osebne zaščitne opreme, ravnanje z odpadki, 
čiščenje orodja, ukrepi za prvo pomoč, opozorilne oznake, opozorilne besede, komponente, ki določajo 
nevarnost, izjave o nevarnosti in varnostne izjave so navedeni v varnostnem listu izdelka, ki ga najdete na 
Jubovi spletni strani ali ga zahtevate od proizvajalca ali od prodajalca. Pri vgradnji izdelka je potrebno 
upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih. 
 
7. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost 

Med transportom izdelek zaščitimo pred navlaženjem. Skladiščenje v suhih in zračnih prostorih! 
Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 18 mesecev. 
 
8. Kontrola kakovosti 

Vsebuje natrijev karbonat ( soda ) – oznaka pozor ! Deluje dražilno na oči – med delom nosite zaščitna 
očala. Če pride v stik z očmi takoj temeljito sprati z vodo in če draženje ne poneha poiščite nasvet zdravnika.  
Za bolj detajlna varnostna navodila zahtevajte varnostni list izdelka. 
 
9. Druge informacije 

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka 
dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe 
ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. 
Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših 
sprememb in dopolnitev. 
 
Oznaka in datum izdaje: GNZ 001/17 dne 01.08.2017 
 
 
 

 
 
Za GNEZDO proizvaja JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija 

  
Proizvod je izdelan v organizaciji, ki je imetnik certifikatov ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

 

 


