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Hornbach Sněhobílá Profesionální Barva bez obsahu konzervačních látek






Sněhově bílá
hluboce matná
otěruvzdorná za vlhka (tr.2)
Nejvyšší bělost (98 % dle L*)

Vlastnosti

Bílá matná,vodou ředitelná disperzní barva na vysoce kvalitní nátěry stěn a stropů v interiéru. Nevyžaduje
použití konzervačních látek, neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla a neobsahuje škodlivé emise. Je
sněhobílá, má vynikající kryvost a vysokou vydatnost. Je odolná proti opotřebení, prodyšná, bez zápachu a
emisí. Nestéká a nerozstřikuje se, snadno se zpracovává.
Overeno podle EN 13300:
Kryvost
TŘÍDA 1
Otěruvzdornost za vlhka TŘÍDA 2

Při vydatnosti přibl. 7 m²/l
Vysoce otěruvzdorná

*Definované podle mezinárodní normy měrení barevnosti CIE L*a*b. Kde L* je parametr měrné světlosti.

Účel použití

Barva do interiérů.
Vhodná na omítky, sádru, sádrokartonové desky, ražené papírové tapety, dřevovláknité tapety a rovněž k
přetírání neporušených starých nátěrů na disperzní bázi.

Odstín barvy
Sněhobílá.

Stupeň lesku
Matná

Obsažené látky

Akrylátová disperze, draselné vodní sklo, titanová běloba, mramorová moučka, mastek, pomocné látky.

Odolnost vůči světlu

Velmi dobra (v závislosti na barevném odstínu).

Odolnost vůči povětrnostním vlivům
Jen do interiérů

Ředidlo
Voda

Vydatnost

V případě jednoho nátěru stačí 1 L (cca 1,43 kg) pro cca 6 - 8 m², v závislosti na podkladu. Přesnou
spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Údaje v tomto technickém listu vycházejí z aktuálního stavu naší techniky vývoje a aplikace. Z důvodu rozličnosti podkladů a vlivů, které mohou
během aplikace produktu působit, nezbavují naše technické informace uživatele možnosti vlastního testování. Za technické chyby při aplikaci
a jejich následky neručíme. S vydáním tohoto technického listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.
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Orientační hodnoty pro 1 L (cca 1,43 kg) při jednorázovém nátěru
Hladké omítky
Sádrokarton
Pestrukta
Sklená tkanina
Hrubé omítky

Zasychání

neošetřená plocha
plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem
neošetřená plocha
plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem
neošetřená plocha
plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem
neošetřená plocha

ca. 7 m²
ca. 8 m²
ca. 6,5 m²
ca. 7,5 m²
ca. 6 m²
ca. 6,5 m²
ca. 6 m²

plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem

ca. 6,5 m²

neošetřená plocha
plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem

ca. 5 m²
ca. 5,5 m²

Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65%:
Další nátěr lze nanést po 4 – 6 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu může spomalit schnutí.

Nástroje

Štětec, váleček, stříkací pistole.

Čištení nástrojů

Ihned po použití je umyjte vodou a mýdlem.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte. Podklad musí být čistý, suchý, beze stop olejů či tuků, rovný a nosný.
Odlupující se starý nátěr předem odstraňte. Při broušení používejte respirátor! Křídované povrchy důkladně
umyjte. Nové omítky nechte minimálně 4 týdny schnout. Kritické, silně savé povrchy natřete akrylátovou
penetrací HORNBACH (obsahuje konzervační látky). Základní nátěr lze naředit do 10 % vodou. Krycí nátěr
nanášejte neředěný. Barvu lze přetírat po 4 – 6 hodinách. Můžete ji tónovat tónovacími barvami nebo nechat
natónovat v míchacím centru barev HORNBACH. Upozornění: Skleněné tabule, glazované povrchy,
dlaždice, mramor a rostliny chraňte před postříkáním. Výrobek na namíchání správného barevného odstínu
již není bez konzervačních prostředků a nesplňuje požadavky označení Blauer Engel (SRN). S barvou
nepracujte při teplotě pod 8 °C (platí pro vzduch i podklad)! Další informace najdete v technickém listu, který
obdržíte u svého prodejce. Pro další informace si vyžádejte technický list, který je dostupný u vašeho
prodejce anebo na internetové adrese www.hornbach.cz.

Bezpecnostní pokny

Doplňující informace:
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku
2010).
Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte,
nepijte ani nekuřte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy):
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si
přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného
odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze
beze zbytku vyprázdněné nádoby.
Údaje v tomto technickém listu vycházejí z aktuálního stavu naší techniky vývoje a aplikace. Z důvodu rozličnosti podkladů a vlivů, které mohou
během aplikace produktu působit, nezbavují naše technické informace uživatele možnosti vlastního testování. Za technické chyby při aplikaci
a jejich následky neručíme. S vydáním tohoto technického listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.
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Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po
použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co
nejrychleji.

Údaje v tomto technickém listu vycházejí z aktuálního stavu naší techniky vývoje a aplikace. Z důvodu rozličnosti podkladů a vlivů, které mohou
během aplikace produktu působit, nezbavují naše technické informace uživatele možnosti vlastního testování. Za technické chyby při aplikaci
a jejich následky neručíme. S vydáním tohoto technického listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.
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