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SUPER INNENFARBE WEISS
POPIS PRODUKTU
Super interieérová barva bílá vhodná pro omítky různých druhů, sadrokartonů, strukturovvých 
tapet, a starých nátěrů na disperzní bázi atd. Super Innen Farbe Weiss je prodyšná a 
paroprodyšná, obzvláště šetrný k prostředí v místnostech a proto je velmi vhodný pro 
všechny obytné prostory.  Super Innen Farbe Weiss je bez rozpouštědel a docílí příjemnou 
atmosféru v místnostech pro požadavky bydlení.

TECHNICKÁ DATA
Vlastnosti: Připraveno ke zpracování a prodyšná

bez rozpouštědel
dobrá krycí schopnost
vodouředitelná a bez zápachu, difuzní

Obsahové látky: Bez změkčovadel
Odstín: Bílá

a v plných a tónovacích barvách  je možné docílit téměř včech pastelových 
odstínů

Hustota: 1,55g/cm³
Viskozita: 32.000 mPa.s
Hodnota PH: ph-hodnota
Skladování: 12 měsíců, v chladu ale ne pod +5°C. Již otevřenou nádobu dobře uzavřít a 

zředěnou barvu co nejdříve zpracovat.
Označení: Dle NORMY EN 13.300 třída 3/KV 2

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ
Příprava podkladu: 
Podklad musí být čistý, suchý, pevný a odmaštěn. Nesoudržné části s bezezbytku odstranit špachtlí.
Praskliny a díry opravit stěrkovou hmotou. Savé a pískové podklady se základním nátěrem bez 
rozpouštědel dobře natřít. Klihové barvy a křídovací povrchy předem omýt nebo okartáčovat. Nově 
omítané min. Tři týdny nechat schnout. Nepřetíratelné části pečlivě zakrýt. Nezpracovávat pod 
teplotou +5°C.
Vhodné podklady:
Starý  a  čerstvě omítnutý sádrokarton, tapety skelných vláken, strukturované tapety a staré nátěry na 
disperzní bázi.
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Zpracování
Podmínky pro 
zpracování:

Nezpracovávat při teplotách podkladu a okolní teploty +5 až +35°C, nebo
přímémslunečním záření popř. Silném větru.

Způsob nanášení: Natírání, válečkování, nebo stříkání Airless
Stříkání Airless:
Úhel stříkání 50°
Tryska: 0,53mm
Tlak:150barů

Ředění: Na kontrastních, sině nebo rozdíně savých ploch je nutné provést základní nátěr, s 
10-15% ředěn vodou. Pro závěrečný nátěr ředit vodou 5-10%.

Schnutí: Po cca. 4-5 hod jsou místnosti opět použitelné popř. je možný další nátěr.
Zpracování: Materiál před zpracováním dobře promíchat, barva je připravena k natírání. 2 

nátěry jsou nutnéa dostačující. První nátěr natírat zředěný max.s 10% vody, 
vrchní nátěr se neředí. U druhého nátěru bohatě nanášet při přídavku max. 5% 
vody. Váleček nebo štětec při krátkých pracovních přestávkách namáčet do barvy. 
Po cca. 4-5 hod jsou místnosti opět připraveny k použití popř. je možný další 
nátěr.

Praktická vydatnost: Dle savosti podkladu 1 litr na cca 9m² na nátěr. Exaktní spotřebu si vyzkoušet na 
zkušebním nátěru oběktu.

Balení: 15 litrů

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

– Super Innenfarbe weiss reaguje lehce alkalicky. Oči a citlivou pokožku chránit před 
stříkáním.

– Postříkáné části ihned dostatečně omýt čistou vodou. Dodržovat všeobecné hygienické 
předpisy. 

– Nářadí ihned po použití a delších pracovních přestávkách očistit vodou.
– Tekuté zbytky barev odevzdat vhodné sběrně. Zaschnuté zbytky barev je možné 

likvidovat pomocí domácího odpadu. Obaly je možné použít opakovaně, proto po 
vyčištění nádby odevzdat vhodné sběrně.

Chlud P. 04.09.2007
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