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Oblasť použitia
Vysoko kvalitná jednovrstvová interiérová farba s dvojitou 
krycou schopnosťou a vynikajúcim povrchom. Optimálna 
konzistencia pre spracovanie umožňuje rýchlu a 
hospodárnu aplikáciu. Ideálne pre povrchy stien a stropov 
v priestoroch, ktoré je potrebné rýchlo znovu použiť, ako 
sú kancelárie, školy, obchodné domy, reštaurácie, 
ordinácie lekárov atď. Vhodné pre všetky vnútorné 
povrchy, ako sú omietky maltových skupín P II a P III, 
sadrové omietky maltové skupiny P IV, betónové / vlákno-
cementové dosky, sadrokartóny, sklenené tkaniny, štiepky 
a textúrované tapety z vinylovej peny alebo papiera a pre 
maľovanie starých neporušených farieb na disperzné bázi. 

Tónovanie
S max. 5 % tónovacie farbou na disperzné farby (otestujte 
kompatibilitu) tónovaním. Báza možno tónovať len 
pomocou tónovacieho systému. Na susediacich 
povrchoch používajte iba odtiene jednej výrobnej šarže. 
Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného 
odtieňa na malej ploche. Nároky na reklamácie, ktoré 
vzniknú po spracovaní celých plôch, nemožno uznať. Pri 
farebnom tónovani môže dochádzať k možným odchýlkam 
v technických údajoch a vlastnostiach. 

Spôsob aplikácie
Spracovanie štetcom, valčekom, alebo nástrekom. 
 
Aplikácia valčekom: 
Pre štandardné aplikácie odporúčame maliarsky valček s 
výškou vlasu 12 mm. Pre čo najlepšiu povrchovú úpravu 
hladkých podkladov odporúčame aplikáciu valčekom s 
výškou vlasu 9 mm. 
 
Aplikácia nástrekom: 
Upravte materiál na konzistenciu vhodnú k nástreku. 
Dodržujte informácie od výrobcu zariadenia. Pre 
rovnomernú finálnu povrchovú úpravu odporúčame 
povrch zjednotiť valčekom. 
Nástrek Airless: uhol nástreku: 50°; Tryska: 0,018 - 0,021“; 
Tlak: 120-180 bar

Náterový systém
Pripravte správne podklad. Vo väčšine prípadov postačí k 
prekrytiu podkladu bez výrazných farebných kontrastov 
jeden neriedený náter. 
 
Medzináter: 
Na konstrastní plochách jeden medzináter, podľa druhu 
podkladu a spôsobu spracovania s riedením max. 10% 
vodou. 
 
Vrchný náter: 
Neriedený, alebo zrieďte s max. 5% vody.

Inštrukcie pre spracovanie
zz Medzi nátermi dodržujte dostatočnú dobu schnutia.
zz Pred použitím dobre premiešajte. Pre nastavenie 

vhodné konzistencie možné materiál zriediť.
zz Pokiaľ je materiál príliš zriedený, môžu byť zhoršené 

jeho vlastnosti (napr. krycia schopnosť, farebný odtieň, 
odolnosť).
zz Ak sa chcete vyhnúť stopám po napojovaniu, treba 

napojovať systémom „mokrý na mokrý“. Pri spracovaní 
štetcom dobre natrite natierané plochy. Posledný ťahy 
vykonajte v jednom smere.
zz Kvapky farby okamžite umyte čistou vodou.

Pracovná teplota
Najmenší teplota + 5 °C natieraného povrchu i okolitého 
prostredia po celú dobu aplikácie aj schnutia.

Doba schnutia
Pri +20 ° C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti: 
Pretierateľný po cca 4 hod 
Plne zaschnutý po cca 4 dňoch 
Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa 
tieto časy menia.
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Podklad Stav podkladu / príprava Základný náter
Vápennocementové a cementové 
omietky P II a III  
Pevnosť v tlaku najmenej 1,5 N/
mm² podľa DIN EN 998-1

Pevný, nosný, ľahko savý. Bez nutnosti základného náteru

Zhruba pórovitý, brúsny, silný alebo inak savý. PROFIline Tiefgrund LF

Nové omietky po dostatočnom preschnutí odborne fluátujte a potom 
opláchnite.

PROFIline Tiefgrund LF

Sadrové a finálne omietky P IV  
Pevnosť v tlaku najmenej 2 N / 
mm² podľa DIN EN 13279

Brúsiť a prach omietka omietky s spekol kože. PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe

Plnivo Brúsiť a prach okraje plniva. PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe

Sadrokartónové dosky, úplne 
alebo čiastočne naplnené

Brúsiť a prach okraje plniva. PROFIline Tiefgrund LF

Plochy s vodourozpustnými a farbiacimi časticami, alebo zažltnuté 
dosky.

Vhodná vodouriediteľná izolačná farba

Vhodná izolačné vodouriediteľná 
impregnácia

Beton Hladký, slabo savý. Odstráňte zvyšky oddebňovacích prípravkov a 
voľné častice prachu a piesku.

PROFIline Grundierfarbe

Zhruba pórovitý, brúsny, silný alebo inak savý. PROFIline Tiefgrund LF

Pórobetón Vyčistiť a zbaviť prachu. PROFIline Tiefgrund LF

Vápennopieskové a pohľadové 
murivo

Oprava poškodenia škárovanie a kamene s podobným materiálom. PROFIline Tiefgrund LF

Staré nátery Matný, slabo savý. Bez nutnosti základného náteru

Špinavé a kriedujúce staré nátery očistite, silne kriedujúce nátery 
mechanicky odstráňte.

PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe
Rôzne savé a opravovanej plochy.

V prípade vápna a minerálnych náterových hmôt, musí byť šklbanie 
mechanicky odstránené.

Lesklé staré nátery musia byť zdrsnené.

Nenatierané hrubé, alebo reliéfne 
tapety z papiera a sklenené 
tkaniny

Nenatrený, štruktúrovaný Bez nutnosti základného náteru

Celulóza a sklenené rúno Nenatrený, hladké Vhodný základný náter

Škvrny od nikotínu, vody, sadzí 
alebo mastnoty

Umyte vodou s domácim odmasťovacím prípravkom a nechajte dobre 
uschnúť.

Vhodná vodouriediteľná izolačná farba

Vhodná izolačné vodouriediteľná 
impregnácia

Zaschnuté škvrny od vody za sucha odstráňte. Vhodná vodouriediteľná izolačná farba

Vhodná izolačné vodouriediteľná 
impregnácia

Oblasti s plesňami a hubami Veľké napadnutie dôkladne odstráňte, povrch nechajte dokonale 
uschnúť. Natrite sanačným prípravkom * a nechajte zaschnúť podľa 
pokynov výrobcu. Dodržujte platné predpisy. Poznámka: sanáciu 
odporúčame vykonať špecializovanou firmou. *) Používajte biocídy 
opatrne. Pred použitím si prečítajte informácie k produktu.

Vhodné riešenie proti plesniam

Soľné výkvety Za sucha vykefujte (u náterov na podklady kontaminovanej soľami 
nemožno poskytnúť žiadne záruky).

PROFIline Tiefgrund LF

Trvale pružné tmely a těsnící 
profily

Vyskúšajte kompatibilitu náteru, alebo podkladu. Bez nutnosti základného náteru
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