COLOR VNÚTORNÁ FARBA NA STENY
OBLASŤ NANÁŠANIA
Na ochranu a dekoráciu povrchov vnútorných stien a stropov.
Vhodná na všetky druhy minerálnych omietok, vláknocementových dosiek, betónu, sadrokartónu, tapiet zo skleného vlákna,
papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.
VLASTNOSTI
● priaznivá k životnému prostrediu a zdraviu
● vhodná na časté renovovanie povrchov stien
● jednoduché nanášanie
● vysoká paropriepustnosť
● odolnosť voči suchému oteru
TECHNICKÉ ÚDAJE
ZLOŽENIE

akrylátová kopolymérová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne

FAREBNÉ TÓNY
LESK EN 13300
HUSTOTA
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13 300)
RIEDENIE
EU VOC kategória a limity
BALENIE
TRVANLIVOSŤ

biela, HGMIX
Mat
1,64- 1,68 g/ml
neumývateľná Class 5
vodou 10 do 15%
IIA (a), 30 g/l (2010); výrobok obsahuje: max.8g/l l
5 l, 14 l, 40 kg
Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok
(teplota od +5 C do +35 C, suchá miestnosť) je upotrebiteľný do dátumu,
ktorý je uvedený na obale.
NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE
SPÔSOB NANESENIA
PRACOVNÉ PODMIENKY
SUŠENIE (T = +20 ºC, rel. vlhkosť 65%)
POKRYTIE
ČISTENIE NÁRADIA

prísady

štetec, valček
teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5C
suchý a vhodný na nanášanie ďalšej vrstvy po 4 – 12 hodinách
Teoreticky: 1 l pri dvoch naneseniach postačuje na cca. 4 – 6 m2
Skutočná spotreba závisí od absorpcie a drsnosti podkladu
ihneď po použití vodou

NÁTEROVÝ SYSTÉM
PODKLAD

PRÍPRAVA PODKLADU

IMPREGNÁCIA

KONEČNÝ NÁTER

Nový, nezafarbený podklad
1 x COLOR
PENETRÁCIA 1:5
Zafarbený disperznými farbami
- viac vrstiev absorbujúcich,
neumývateľných náterov
- hladké, lesklé, umývateľné nátery

očistenie, odstránenie zle
spojených častí, oprava
poškodených miest vhodnou
vyrovnávacou hmotou

2 x COLOR VNÚTORNÁ
FARBA NA STENY

1 x COLOR
PENETRÁCIA 1:5

čistenie, brúsenie
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POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI
● Pred použitím farbu dobre pomiešať.
● Čas schnutia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
● Ak sa farba riedi väčším množstvom vody ako je uvedené v návode, krycia schopnosť filmu sa úmerne tomu zníži.
● HGMIX - z dôvodu odchýlky v surovinách medzi jednotlivými šaržami môže dôjsť ku menším rozdielom vo farebnom
odtieni - pre väčšie množstvá rovnakého odtieňa odporúčame použiť rovnakú šaržu.
● Farbu môžete tónovať pripravenými pigmentovými koncentrátmi maximálne do 3%. Pripravte si dostatok farby na celý
povrch, ktorý chcete namaľovať.
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