
 
 
 

Technický list 07.73 Elastická barva na fasády a mosty 

 

Výrobek  Jednosložková, moderní flexibilní barva na bázi polymerní disperze s aditivní 
přísadou, určená pro nátěry v exteriérech – povrchovou úpravu vnějších fasád 
a komplexní ochranu betonových konstrukcí vůči vodě, CO2, chloridových 
iontům, tvorbě povrchových trhlin a následné karbonizaci betonové 
konstrukce. 
 

Vlastnosti  þ Flexibilní, vodoodpudivá; 
þ Vysoce kryvá, rychleschnoucí; 
þ Omyvatelná, odolná proti plísním, bez obsahu rozpouštědel; 

Použití  - Ochranné nátěry minerálních podkladů, cementotřískových desek; 
- Nátěry fasádních omítek, betonu, pórobeton, ocelových konstrukcí; 
- Elastické krycí nátěry trhlin fasádních omítek;  
 

Balení  7 kg; 25 kg 
Barva  Bílá, šedá 

   
Technické údaje      

Základ  - akrylátová vodná disperze s aditivy a biocidními přísadami 
Podíl pevných látek  % 69  

Tepelná odolnost  °C +5 / +25 (při přepravě) 
Tepelný rozsah použití  °C +7 / +40  
Přídržnost k podkladu  MPa 0,25 (min.) 

Mrazuvzdornost  MPa 0,25 (min. po zmrazení – beze změn) 
Vodotěsnost V30  l/m2/30min 0,0 (vodonepropustná po stanovenou dobu) 
Otěruvzdornost  min 20  

Hořlavost  - nehořlavá  
Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C) 

Spotřeba  kg/m2 0,5 
0,75 

(betonové povrchy) 
(omítky) 

     
Omezení  Barva není určena k nátěrům určeným pro přímý styk s potravinami, pitnou 

vodou a dětských hraček. Nedoporučujeme mísit s jinými druhy nátěrů. 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez 

volných částic prachu, mastnot a olejů, napuštěný Penetračním nátěrem. 
Barva díky svým flexibilním schopnostem překrývá a vyplňuje drobné trhliny 
fasádních omítek. 

Pokyny  Po zaschnutí penetrace nanášíme 2 krycí nátěry. Po důkladném promíchání 
možno ihned nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Druhý nátěr 
aplikujeme po zaschnutí prvního nátěru – minimálně po 4 hod. 

Upozornění  Při transportu a skladování nesmí teplota poklesnout pod +5°C – barva nesmí 
zmrznout! 

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

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 07.73». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 31.03.2006 Vyhotoveno dne: 25.11.2004 

    
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. 

 


