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HORNBACH Stop-Flek 
 
 s jistotou kryje skvrny a zabraňuje jejich prostupování 
 ideální proti skvrnám od nikotinu, sazí, mastnot a vody! 
 extrémné kryvost, bílá, matná 

 
Vlastnosti 
Matná, vysoce krycí disperzní barva s vysokým izolačním účinkem proti skvrnám nikotinu, sazí, tuku a vody 
určená pro vnitřní zdi a stropy. Ideální pro renovaci prostor znečistěných nikotinem a od kouře zežloutlých 
zdí/ stropů. 
 
• Spolehlivé krytí barevných skvrn - bez květu a prosvítání 
• Nestéká a nerozstřikuje se, snadná aplikace 
 
Ověřeno podle EN 13300: 
Kryvost třída 1 Při vydatnosti přibl. 6 m²/l 
Odolnost proti otěru za mokra třída 3 Otěruvzdorný 

 
 
Účel použití 
Pro omítky, beton, sádru, sádrokartonové desky, ražené tapety z papíru, tapety z drsných vláken a také 
k překrytí intaktních starých nátěrů na disperzní bázi.  
 
Odstín barvy 
Bílá. 
Možnost tónování odstínu na úrovni do 10 % tónovacích barev. 
 
Stupeň lesku 
Matny  
 
Obsažené látky 
Akrylát disperze, oxid titaničitý, vápník, mastek, voda, aditiva, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-
3(2H)-on, pyrithion-zinek. 
 
GIS-Code 
- 
 
Odolnost vůči světlu 
Velmi dobrá 
 
Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
Jen do interiérů. 
 
 
Ředidlo 
Voda 
 
 
Vydatnost 
V případě jednoho nátěru stačí 1 litr pro cca 6 m2, v závislosti na podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí 
zkušební aplikace na příslušném objektu. 

http://www.hornbach.cz/
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Zasychání 
Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65%: Po každém z nátěrů je třeba za účelem schnutí počkat  
12 hodin, v opačném případě hrozí, že budou prosvítat zbarvení podkladu. Nízká teplota a vyšší vlhkost 
vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit. 
 
Nástroje 
Štětec, valeček, postřikový přístroj. 
 
Čištení nástrojů 
Ihned po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem. 
 
Provedení nátěru 
Podklad musí být čistý, suchý, bez mastnot a nosný. Odstraňte odlupující se nátěry, křídově prašné povrchy 
beze zbytku omyjte. Nové omítky musí schnout minimálně 4 týdny. Kritické a velmi silně savé podklady 
ošetřete akrylátovou hloubkovou penetrací Hornbach. Silně nikotinem zbarvené nebo skvrnami znečistěné 
podklady před aplikací ošetřete Isoliersperrgrund weiß a nechte pořádně proschnout.  
 
Stop-Flek před použitím dobře promíchejte. Naneste základní nátěr, který lze až do 5ti % zředit vodou. Pro 
lepší ochranný účinek naneste 2 další krycí nátěry, ovšem už bez ředění. Upozornění: Mezi jednotlivými 
nátěry je třeba dodržet 12 hodin technologický odstup za účelem proschnutí materiálu, v opačném případě 
hrozí, že budou prosvítat zbarvení podkladu. Možnost tónování do 10ti % prostřednictvím tónovacích barev. 
 
Důležitá upozornění 
Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! 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.Aplikujete-li 
nátěr z více nádob, dbejte na stejné materiálové číslo, abyste zamezili rozdílům v barevných odstínech nebo 
přechodům! 
 
Bezpečnostní pokyny 
Doplňující informace: 
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k 
dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. 
Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. 
 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 30 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/g od 
roku 2010). 
 
Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel.  +420 225 356000. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, 
mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte 
všechny pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky 
barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo 
sběru nebezpečného odpadu. 
 
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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