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+5°C

Oblast použití
Snadno zpracovatelná fasádní barva s ochranou proti 
povětrnostním vlivům. Pro zvýšenou ochranu proti řasám 
a plísním doporučujeme používat fasádní barvy se 
silikonovou pryskyřicí. 

Tónování
S max. 3 % tónovací barvou na disperzní barvy (otestujte 
kompatibilitu) tónováním. Před zpracováním zkontrolujte 
přesnost barevného odstínu na malé ploše. Nároky na 
reklamace, které vzniknou po zpracování celých ploch, 
nelze uznat. Na sousedících površích používejte pouze 
odstíny jedné výrobní šarže. 

Způsob aplikace
Zpracování štětcem, válečkem, nebo nástřikem. 
 
Aplikace válečkem: 
Použijte vhodný fasádní váleček. 
 
Aplikace nástřikem: 
Upravte materiál na konzistenci vhodnou k nástřiku. 
Dodržujte informace od výrobce zařízení. 
 
Nástřik Airless: 
Úhel nástřiku: 50°; Tryska: 0,018-0,026“; Tlak: 120-180 bar

Nátěrový systém
Připravte správně podklad. K dosažení požadovaných 
vlastností je nutný dvojnásobný nátěr. 
 
Mezinátěr: 
Na konstrastních plochách jeden mezinátěr, podle druhu 
podkladu a způsobu zpracování s ředěním max. 10% 
vodou. 
 
Vrchní nátěr: 
Neředěný, nebo zřeďte s max. 5% vody.

Instrukce pro zpracování
zz Pečlivě zakryjte okolí povrchů, které natírate, zejména 

sklo, keramiku, lakované povrchy, klinkry, přírodní 
kameny, kov a neošetřené nebo natřené dřevo.
zz Před použitím dobře promíchejte. Pro nastavení 

vhodné konzistence lze materiál naředit.
zz Kapky barvy okamžitě omyjte čistou vodou.
zz Pokud je materiál příliš naředěný, mohou být zhoršeny 

jeho vlastnosti (např. krycí schopnost, barevný odstín, 
odolnost).
zz Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.
zz Při aplikaci nátěrových hmot zajistěte, aby byl materiál 

nanesen rovnoměrně a rozetřen tak, aby bylo dosaženo  
tloušťky vrstvy pro požadovaný izolační / ochranný 
účinek.

Spotřeba
Cca  180 ml/m² při nátěru na hladkém, lehce savém 
podkladu. Na drsném povrchu přiměřeně více. Přesnou 
spotřebu doporučujeme ověřit aplikací zkušební plochy. 
Spotřeba se může lišit v závislosti na drsnosti podkladu a 
způsobu aplikace. 

Pracovní teplota
Nejmenší teplota +5°C natíraného povrchu i okolního 
prostředí po celou dobu aplikace i zasychání.

Doba schnutí
Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: 
Přetíratelný po cca 4 – 6 hod 
Odolný dešti po cca 24 hod. 
Plně zaschlý po cca 5 dnech 
Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto 
časy mění.
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Podklad Stav podkladu/příprava Základní nátěr
Vápenocementové a cementové 
omítky P II a III 
Pevnost v tlaku CS II, CS III, 
CS IV dle DIN EN 998-1 nejméně 
1,5 N/mm²

Pevný, nosný, lehce savý. Bez nutnosti základního nátěru

Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý. PROFIline Tiefgrund LF

Nové omítky musí být zcela proschlé. Vhodný uzavírací základní nátěr

Beton Hladký, slabě savý. Odstraňte zbytky odbedňovacích přípravků a 
volné částice prachu a písku.

Bez nutnosti základního nátěru

Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý. PROFIline Tiefgrund LF

Držící staré nátěry Špinavé a křídující staré nátěry očistěte, silně křídující nátěry 
mechanicky odstraňte.

PROFIline Tiefgrund LF

Různě savé a opravované plochy. PROFIline Tiefgrund LF

Plochy s plísněmi a houbami Velké napadení důkladně odstraňte, povrch nechte dokonale 
uschnout. Natřete sanačním přípravkem* a nechte zaschnout dle 
pokynů výrobce. Dodržujte platné předpisy. Poznámka: sanaci 
doporučujeme provést specializovanou firmou. *) Používejte 
biocidy opatrně. Před použitím si přečtěte informace k produktu.

Vhodné řešení proti plísním


