
 
 

Technický list 07.75 Malířský nát ěr 

 

Výrobek   Jednosložková malířská barva na bázi akrylátové disperze, dispergovaných 
plniv a aditiv. Vyznačuje se dobrou bělostí a je určen pro nátěr v interiéru na 
vyzrálé omítky, sádrokartonové, dřevěné a papírové podklady. 
 

Vlastnosti   � Dobrá krycí schopnost 
� Rychleschnoucí 
� Odolný proti otěru 
 

Použití   - Klasické nátěry vápenocementových omítek, cihelného zdiva, betonových  
  panelů 
- Nátěry dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek 
- Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného  
  vzhledu s okolním malířským nátěrem 
- Lze nanášet válečkem, štětcem 
- Možnost nanášet vysokotlakým stříkacím zařízením typu AIRLESS 

   
Balení   7 kg, 14 + 1 kg, 28 kg 
Barva   Bílá – bělost 86% dle BaSO4 

      
Technické údaje       

Základ  - Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi 
s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy. 

     
Hustota  g/cm3 1,70   

Bělost  % ≥ 86 (BaSO4) 
Aplikační teplota  °C +5 / +30  

Doba schnutí  hod 2 při 20°C / 65% rel. vlhkosti 
Skladovatelnost  měsíce 24 při teplotách od +5°C do +30°C 

Vydatnost z 1 kg  m2 7 – 11 v jedné vrstvě 
Spotřeba  m2 0,09 – 0,14 v jedné vrstvě 

     
Obsah těkavých organických 

látek - VOC 
 g/litr NH 3,4  

Obsah těkavého organického 
uhlíku 

 g/kg NH 2,5  

     
Omezení   Barva není určena k nátěrům materiálů, které jsou v přímém styku 

s potravinami, pitnou vodou ani dětských hraček. Nedoporučujeme mísit 
s jinými druhy barev. 
 

Podklad   Musí být vyzrálý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení 
(plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez 
volných částic prachu, mastnot a olejů, chemicky neutrální, napuštěný 
zředěnou barvou nebo penetračním nátěrem S2802A. 
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Pokyny   Základní penetrační nátěr (na novou omítku) provádíme barvou ředěnou 
vodou v poměru 0,5 l čisté vody / 1 kg barvy. Po zaschnutí základního nátěru 
nanášíme krycí nátěr ředěný v poměru 0,3-0,5 litrů čisté vody na 1 kg barvy. 
Po důkladném promíchání možno ihned nanášet štětcem, válečkem nebo 
stříkáním. Dle potřeby nanášíme po zaschnutí předchozí vrstvy další krycí 
nátěr. 
Tónování lze provádět běžnými tónovacími přípravky. 
 

Upozorn ění  Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. 
Dodržujte minimální skladovací teplotu. 
Pro ředění požívat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou! 
 

Čišt ění  Materiál: ihned vodou  
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 
 

Bezpečnost   Viz «Bezpečnostní list 07.75». 
Aktualizace   Aktualizováno dne: 15.12.2015 Vyhotoveno dne: 22.12.2003 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


