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HORNBACH Barva na podlahy a cement  
 
 vysoce odolná vůči oděru 
 trvale pochozí 
 vodou ředitelná 
 
Vlastnosti 
Barva Hornbach na podlahy a cement je hedvábně lesklá, speciální disperzní barva ředěná vodou na 
podlahy všeho druhu v interierech i exterierech. Vysoce odolná proti odírání, odolná proti otěru. Odolná proti 
namáhání, odolná proti povětrnostním vlivům. Odolná proti olejům, tukům a žíravinám běžným v 
domácnostech. Snadno se zpracovává. 

 
Účel použití 
Ideálně vhodná na beton, cement, omítky, eternit, pro dřevo v interiéru atd. 
Vezměte prosím na vědomí: Není vhodná pro podlahy garáží a plochy se stojatou vodou popř. s trvalým 
zatížením vlhkostí. 
 
Odstín barvy 
Tento produkt je k dostání v různých barevných odstínech. 
 
Stupeň lesku 
Hedvábný lesk  
 
Obsažené látky 
Akrylátová disperze, anorganické pigmenty, plniva, voda, aditiva, konzervační prostředky 1,2-
benzoisothiazol-3(2H)-on, pyrithion-zinek. 
 
GIS-Code 
- 
Odolnost vůči světlu 
Velmi dobrá 
 
Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
Velmi dobrá  
 
Ředidlo 
Voda 
 
Vydatnost 
V případě jednoho nátěru stačí 1 litr pro cca 10 m², v závislosti na podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte 
pomocí zkušebního nátěru na objektu. 
 
Zasychání 
Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 %: lze natirat dalši vrstvu po 12 hodinách. Barva je proschlá a lze 
ji zatěžovat zhruba po 3 dnech. Vyšší vlhkosť vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit. 
 
Nástroje 
Štětec, váleček. 
 
 
Čištení nástrojů 
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Ihned po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.  
 
Provedení nátěru 
Podklad musí být čistý, suchý, neznečištěný olejem nebo tuky a s odpovídající přilnavostí. Minerální 
podklady musí být proschlé nejméně 4 týdny. Odlupující se nátěry odstraňte. Kritické podklady, podklady 
uvolňující písek a silně savé podklady natřete akrylátovou hloubkovou penetrací Hornbach. 
 
Před použitím dobře zamíchejte. Renovační nátěr: Před nanášením renovačního nátěru pevně ulpívající  
staré nátěry zbruste a očistěte. Pote 2krát naneste neředěnou barvu na podlahy a cement.  
Nový nátět: 1. nátěr barvy na podlahy a cement ředí až na 20 % vodou, 2. a 3. nátěr naneste neředěný.  
 
Důležitá upozornění 
Neaplikujte při teplotách pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! 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. Muže vyvolat alergickou reakci. 
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpecnostní list. 
EUH211 Pozor! Pri postriku se mohou vytváret nebezpecné respirabilní kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo 
mlhu. 
 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 100 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 140 g/l (kategorie A/i od 
roku 2010). 
 
Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. 
P101 Je-li nutná lékarská pomoc, mejte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah detí. 
P103 Peclive si prectete všechny pokyny a ridte se jimi.K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku 
vyprázdnené nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v 
tekutém stavu odevzdejte na místo sberu nebezpecného 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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