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Výrobek  Jednosložková superbílá malířská barva na bázi polymerní disperze, mletých 
vápenců a chemických přísad, specielně určená pro nátěry sádrokartonových 
desek. 
 

Vlastnosti  þ Zářivě bílá – s bělostí minimálně 92%; 
þ Velmi vysoká krycí schopnost; 
þ Velmi vysoká přilnavost na sádrokarton; 
þ Odolná vůči otěru za sucha; 
þ Odolná proti plísním. 
 

Použití  - Interiérové nátěry sádrokartonových desek všech výrobců; 
- Malování, nátěry omítek zdiva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek; 
- Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného  
  vzhledu s okolním malířským nátěrem; 
- Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken.  
 

Balení  Vědro 15 kg 
Barva  Zářivě bílá – bělost 92% 

   
Technické údaje      

Základ  - Disperze polymerů, mleté vápence, karboxymethylcelulóza, 
přísady 

Hustota  g/cm3 1,50   
Viskozita  mPa.s 8500 ± 1500 (Brookfield, vř.č. 6,60 rpm, při 20±0,5°C) 

Sušina, podíl pevných látek  % 51,5  
Ředění  s vodou 1:0,2 až 0,3 (1.vrstva) 

  s vodou 1:0,1 (2.vrstva) 
Tepelný rozsah použití  °C +8 / +30  

Doba schnutí  hod 4 (při 20°C / 55% rel.vlhkosti) 
Otěr   0 (dle ČSN 73 2582) 

Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +30°C) 
Vydatnost  m2 3 - 5 (z 1kg barvy dle savosti podkladu ve dvou 

vrstvách) 
Vydatnost z 15 kg balení  m2 45 - 75  

     
Obsah netěkavých složek  % ≥ 57,5 hmotnosti 

  % ≥ 35 objemu 
Obsah těkavých organických 

látek - VOC 
 g/litr NH 4  

Obsah těkavého organického 
uhlíku 

 g/kg NH 2  

     
Omezení  Barva není určena k nátěrům: materiálů jež jsou v přímém styku 

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

Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez 
volných částic prachu, mastnot a olejů, napuštěný zředěnou barvou nebo 
penetračním nátěrem S 2802 A nebo S-T70. 
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Pokyny  Základní penetrační nátěr (na novou omítku) provádíme barvou ředěnou 
vodou v poměru 0,3-0,5 l vody / 1 kg barvy. Po zaschnutí základního nátěru 
nanášíme 1-2 krycí nátěry ředěné v poměru s vodou max. 0,1 l na 1kg barvy. 
Po důkladném promíchání možno ihned nanášet štětcem, válečkem nebo 
stříkáním. Po důkladném promíchání možno ihned nanášet štětcem, 
válečkem nebo stříkáním. 
Tónování lze provádět běžnými tónovacími přípravky. 
 

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

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

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 07.71». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 20.07.2007 Vyhotoveno dne: 20.12.2003 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


