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HORNBACH Top Mal 
 
 vysoce čistitelný 
 lze vyspravit 
 vysoký stupeň bělosti 
 maximálna roztierateľnosť 

 
Vlastnosti 
Top Mal HORNBACH bez konzervačních látek je hluboce matná, vodou ředitelná disperzní barva nejvyšší 
kvality na nátěry stěn a stropů v interiéru, která kryje v prvním nátěru. Použitá technologie umožnila úplné 
vynechání konzervačních látek, barva také neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla a je téměř bez emisí 
(VOC). Sněhově bílá s perfektní kryvostí – kryje ihned v první vrstvě nátěru! Maximální vydatnost - nižší  
spotřeba! Odolnost proti  otěru za mokra: třída 1 - vysoká  čistitelnost, odolná proti  otěru, nulový popisovací 
efekt!  Nově vyvinutá kombinace surovin, v zájmu  úspory času a hospodárnosti nátěru. Prodyšná, bez 
zápachu, s nízkou hladinou emisí.  Při aplikaci nekape a  nestříká,  perfektně se zpracovává. 
 
Ověřeno podle EN 13300: 
Kryvost  Třída 1 Při vydatnosti přibl. 7,5 m²/l 
Odolnost proti otěru za mokra Třída 1 Plně omyvatelná 

 
 

Účel použití 
V interiéru. 
Vhodná na všechny obvyklé interiérové omítky, sádru, sádrokarton, strukturované tapety, reliéfní tapety, 
sklovláknité tapety, nebo také k  přetírání nepoškozených, matných starých nátěrů na disperzní bázi. 
 
Stupeň lesku 
Hluboce matná 
 
Obsažené látky 
Akrylátová disperze, draselné vodní sklo, titanová běloba, mramorová moučka, kaolín, mastek, pomocné 
látky. 
 
Odolnost vůči světlu 
Velmi dobrá 
 
Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
Jen do interiérů. 
 
Ředidlo 
Voda 
 
Vydatnost 
Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu. 
 
Všeobecně platí: Čím je podklad tmavší, drsnější a savější, tím vyšší je spotřeba barvy. 
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POROVNÁNÍ VYDATNOSTI DLE PODKLADU (Orientační hodnoty pro 1 L (cca 1,4 kg) při 
jednorázovém nátěru) 
 

Hladké omítky 
neošetřená plocha 7,5 m² 
plochy vymalované nebo ošetřené základním 
nátěrem 

8 m² 

Sádrokarton 
neošetřená plocha 7,5 m² 
plochy vymalované nebo ošetřené základním 
nátěrem  

8 m² 

Pestrukta 
neošetřená plocha 6,5 m² 
plochy vymalované nebo ošetřené základním 
nátěrem  

7 m² 

Skelná tkanina 
neošetřená plocha 6,5 m² 
plochy vymalované nebo ošetřené základním 
nátěrem 7 m² 

Hrubé omítky 
neošetřená plocha 5,5 m² 
plochy vymalované nebo ošetřené základním 
nátěrem  

6 m² 

 
 
Schnutí 
Při +20 °C a relativní vlhkosti 65% přetíratelná po cca 4 - 6 hodinách. Vyšší vlhkost a nižší teplota mohou 
proces zasychání prodloužit. 
 
Nářadí 
Štětec, váleček, stříkací pistole.  
 
Čištení nástrojů 
Ihned po použití je umyjte vodou a mýdlem.  
 
Provedení nátěru 
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!  Křídující povrchy důkladně 
umyjte. Nové omítky nechte minimálně 4 týdny zrát. Kritické a silně savé podklady je nutné předem ošetřit 
vhodnou penetrací. Top Mal nanášejte neředěný hojně a rovnoměrně. Na silně kontrastních, silně a nebo 
nerovnoměrně savých podkladech je možné provést přednátěr barvou zředěnou do max 10 % vodou.  
 
Důležitá upozornění 
Okenní tabule, klinker, kachlíky, mramor a květiny důsledně chraňte před kapénkami barvy! Stříkance 
okamžite umyjte! Výrobek po namíchání odstínu v tónovacím centru HORNBACH nadále není bez 
konzervačních látek a nesplňuje tak náležitosti označení Blauer Engel (SRN). 
 
Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! 
 
Bezpečnostní pokyny 
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). 
  
Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. Při stříkání používejte kombinovaný filtr 
A2 / P2. P280 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: 
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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. 
 
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. 
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