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INTERIÉROVÁ BARVA NA STĚNY COLOR 
 

                                                             
OBLAST POUŽITÍ 
K ochranně a dekoraci povrchů stěn a stropů v interiéru.  
Je vhodná k nátěru různých druhů minerálních omítek, vláknocementových desek, betonu, sádrokartonových desek, sklovláknitých tapet, 
reliéfních tapet a starých nátěrů. 
 
VLASTNOSTI 
● barva šetrná ke zdraví a životnímu prostředí  
● vhodná pro častou výmalbu povrchů stěn 
● snadná aplikace 
● vysoká paropropustnost 
● odolná vůči otěru za sucha 
 
 

 TECHNICKÉ ÚDAJE 

TYP VÝROBKU Kopolymerní disperze, pigmenty, plniva a přísady 

BAREVNÉ ODSTÍNY Bílá, HGMIX 

LESK (norma EN 13 300) Matný 

HUSTOTA 1,64–1,68 g/ml 

OTĚRUVZDORNOST ZA VLHKA (norma EN 13 
300) 

Tř. 5 

ŘEDĚNÍ Vodou, 10–15 % obsahu  

Kategorie a mezní hodnoty EU VOC IIA (a), 30 g/l (2010); obsah v produktu: max. 8 g/l 

BALENÍ 5 l, 14 l, 40 kg 

SKLADOVATELNOST Doba použitelnosti originálně uzavřeného a vhodně baleného 
produktu (na suchém místě o teplotě v rozmezí +5 °C až +35 °C) je 
uvedena na obalu.  
Chraňte před mrazem. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

APLIKACE Válečkem, štětcem 

PRACOVNÍ PODMÍNKY Min. teplota povrchu a nátěru +5 °C 
SCHNUTÍ (T = +20 ºC, rel. vlhkost 65 %) Po 4–6 hodinách je nátěr suchý a připravený pro přetírání. 

KRYVOST Teoreticky: 4–6 m2 s 1 l ve 2 vrstvách 
Praktická spotřeba závisí na propustnosti a drsnosti povrchu. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Vodou ihned po použití 

 
NÁTĚROVÉ SYSTÉMY 
 

POVRCH PŘÍPRAVA POVRCHU IMPREGNACE VRCHNÍ NÁTĚR 

 
Nový povrch bez nátěru 

  
1x  
Penetrace 1 : 5 COLOR  

 

 
 

2–3x  
Interiérová barva na 
stěny COLOR Povrch s emulzním nátěrem 

 - několik vrstev prodyšným 
neomyvatelným nátěrem  
 - hladké, lesklé a omyvatelné nátěry 

čištění, odstranění 
drolivých částic, oprava 
poškozených míst 
čištění, broušení 

 
1x  
Penetrace 1 : 5 COLOR 

 
POZNÁMKY A ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI 
● Barvu před použitím důkladně promíchejte. 
● Doba schnutí se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje. 
● Zředíte-li barvu větším množstvím vody, než je předepsáno, krycí schopnost barvy se odpovídajícím způsobem sníží. 
● HGMIX - vzhledem k odchylkám u surovin mezi jednotlivými šaržemi mohou existovat malé rozdíly v barevném odstínu – 
u většího množství téhož odstínu doporučujeme použít stejnou šarži. 
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● Barvu je možné tónovat hotovými pigmentovými koncentráty nejvýše do 3 % obsahu. Připravte si dostatečné množství 
tónované barvy na celou plochu, kterou chcete natřít. 
 


