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POZNÁMKA! Tieto stručné informácie nenahrádzajú technických údajov a slúži len pre informáciu.

+5°C

Oblasť použitia
Na jemne porézne, savé a spieskovatelé podklady. Ľahko 
spracovateľný. Vhodný pre nátery tvrdých polystyrénových 
dosiek. Vhodné pre omietky maltové skupiny P II a P III, 
sadrové omietky maltové skupiny P IV, betónové / vlákno-
cementové dosky, sadrové a sadrokartónové dosky, 
vápennopieskové tehly, tehly, betón a pórobetón, rovnako 
ako mierne kriedové, ale nosné staré nátery. 

Tónovanie
Nemiešajte s inými materiálmi - to platí aj pre tónované 
farby. 

Spôsob aplikácie
Spracovanie štetcom, valčekom, štetcom alebo bezvzdu-
chovým striekaním. 
 
Nástrek Airless: 
Uhol nástreku: 30 °; Tryska: 0,009“-0,011“; 
Tlak: 120-180 bar 

Náterový systém
Pripravte správne podklad. Materiál možno zriediť 
max.10% vody v závislosti od nasiakavosti podkladu a 
spôsobu aplikácie. Na silne savých alebo ľahko spieskova-
telých podkladoch použiť materiál metódou mokrá do 
mokrej až do nasýtenia. Na dosiahnutie rovnomerne 
savých povrchov môže byť potrebné opakované 
nanášanie.

Inštrukcie pre spracovanie
zz Pred použitím dobre pretrepte.
zz Pre optimálnu prípravu podkladu odporúčame použiť 

štetku.
zz Množstvo vody pridanej do farby závisí od nasiakavosti 

povrchu.
zz Pokiaľ je materiál príliš zriedený, môže dôjsť k zhoršeniu 

jeho vlastností.
zz Pri penetrovanie sa pri schnutí nesmie tvoriť žiadne 

hladké, lesklé plochy, pretože môžu narušovať 
priľnavosť ďalších náterov.
zz Zaschnuté škvrny môžu byť po opätovnom pretretí 

disperznou farbou viditeľné.
zz Medzi nátermi dodržujte dostatočnú dobu schnutia.

Spotreba
Cca 125 ml/m² pri náteru na hladkom, ľahko savom 
podklade. Na drsnom povrchu primerane viac. Spotreba 
sa môže líšiť v závislosti od drsnosti podkladu a spôsobu 
aplikácie. Presnú spotrebu odporúčame overiť aplikácií 
skúšobnej plochy. 

Riedenie
Max. s 10% vody. 

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 6 – 8 hod 
Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa 
tieto časy menia.


