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FASSADENFARBE

Popis výrobku : Disperzní fasádní barva. 

Použití :   Určená pro nátěry fasád. Vhodná pro staré i nové omítky, beton, azbestocement, jako i 
pro soudržné staré nátěry na bázi disperze nebo syntetické živice.

Vlastnosti: - odolná vůči otěru dle DIN 53 778
- třída kvality S.M
- neobsahuje rozpouštědla
- odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí, světlostálá
- vynikající přilnavost na hladkých i náročných podkladech
- vodou ředitelná se slabým zápachem
- dobře kryjící
- bez vnitřního napětí

Složení : disperze styrolakrylátů, oxid titaničitý, mramor, voda, aditiva, 
konzervační prostředky a změkčovadla

Odstín : bílá ,nebo lze tónovat v systémem TATRAMIX
Stupeň lesku : matný DIN 67 530
Hustota : 1,60 g/cm3 DIN 51 757
Viskozita : cca 90 dPas DIN 53 019
Hodnota PH: 8,5 DIN 53 785
Skladovatelnost : 2  roky v dobře uzavřeném původním balení, v chladných a suchých prostorách, 

nesmí přemrznout!
Označení : žádné označení z hlediska nebezpečných látek podle VbF a nebo GGVE/GGVS
Pokyny pro zpracování :
Příprava podkladu : Podklad musí být čistý, nosný a suchý. Nové omítky se musí nechat vyzrát minimálně 

4 týdny.  Opravovaná místa musí být dobře vytvrdnuté a vyschnuté. Staré nenosné 
povrchy je třeba odstranit. Drobivé, pískovité, zvětralé či hrubě porézních plochy
 je zapotřebí ošetřit  TIEFGRUND LH nebo  TIEFGRUND LF PRO. Při extrémním 
zatížení vlhkostí je nutno použít WBS Microsil.

Způsoby nanášení : štětcem, válečkem nebo Airless ( úhel nástřiku - 50 st. tryska - 0,53 mm, tlak 150 bar.
Ředění : 1 nátěr - 10 až 15 % objemových vody

2 nátěr -  5 až 10 % objemových vody 
Podmínky zpracování : Neaplikovat při teplotách objektu a okolí pod +5 a nad +35 st. C, nebo na přímém 

slunečním světle či silném větru. Materiál před zpracováním důkladně rozmíchat.
Doba schnutí : Při 20 st. C a 65 % vlhkosti vzduchu za 8 hodin povrch proschne a dá se přetírat,

 po 24 hodinách je povrch odolný proti dešti. Zcela proschnutý a zatížitelný po 3 
dnech. Při nižších teplotách či zvýšené vlhkosti se doba proschnutí prodlužuje.

Spotřeba : Dle rozdílností struktury a savosti podkladu nelze uvést přesnou spotřebu. Přibližné 
údaje jsou dle savosti 100-250 ml/m2 na jeden nátěr. Pro přesný výpočet spotřeby je 
nelepší provedení zkušebního nátěru.

Bezpečnostní pokyny :
FASSADENFARBE působí mírně alkalicky. Chraňte oči a citlivou pokožku před 
potřísněním hmotou. Rozstříknutou hmotu ihned umyjte velkým množstvím čisté 
vody. Dodržujte všeobecná hygienická pravidla.

Čištění nářadí : Nástroje a nářadí ihned po použití a při delších pracovních přestávkách umyjte vodou. 
Zaschnuté vrstvy se dají odstranit pomocí odstraňovače starých nátěrů.

Likvidace odpadu :
Způsobem vyznačeným na etiketě, nebo prostřednictvím sběrných surovin. Obaly 

musí být čisté, suché a bez cizích látek a zbytků. U plastových nádob je zapotřebí odstranit kovovou obruč. Na 
obalu musí být čitelná etiketa s údaji výrobce o posledním plnění.
Poznámka : V případě nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu a nebo využijte 

bezplatný poradenský servis naší firmy.
Údaje odpovídají našim poznatkům, stavu techniky a zakládají se na dlouholetých zkušenostech 
získaných při výrobě našich produktů. Zaručujeme stálou kvalitu našeho výrobku. Nemáme však 
bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z těchto důvodů nemůžeme převzít záruku
za výsledky Vašeho zpracování.
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