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Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných 
podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní 
testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její 
předchozí vydání platnost. 
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HORNBACH Izolační Základová Barva 
 
 nedochází k prosakování látek obsažených ve dřevě 
 chrání před skvrnami a žloutnutím 
 spolehlivě kryje 
 
Vlastnosti 
Speciální základ na vodní bázi. Zabraňuje prosakování látek obsažených ve dřevě, izoluje nečistoty 
podkladu. Vysoce účinný, spolehlivě kryje a tak chrání před zbarvením následné konečné nátěry - zejména 
světlých odstínů. Systémově přizpůsobený venkovní barvě na dřevo, akrylátovým lakům a disperzním 
barvám Hornbach. 
 
Účel použití 
Ideální na Dřevo v exteriéru, obzvlášť pro dřeva bohatá na obsažené látky (např. dub, mahagonové dřevo), 
která mají dostat světlý závěrečný nátěr, např. zahradní domky, ploty, dřevěné stavební díly, dřevěné 
fasády. Lze také použít jak přednátěr pro Hornbach Stop-Flek na stěny a stropy v interiéru. 
 
Odstín barvy 
Bílá 
 
Stupeň lesku 
- 
 
Obsažené látky 
Akrylátová disperze, voda, aditiva, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, pyrithion-zinek. 
 
GIS-Code 
- 
Označení 
- 
 
Ředidlo 
Voda. Používat neředěný. Připraveno k použití.  
 
Vydatnost 
1 litr stačí na cca 11 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního 
nátěru na objektu. 
 
Zasychání 
1. nátěr nechte schnout 6 – 8 hod., poté naneste 2. nátěr. 2. nátěr nechte schnout cca 12 hod., poté ho 
můžete přetřít. Doby schnutí se vztahují k +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší 
teplota může dobu schnutí prodloužit. 
 
Nástroje 
Štětec na akrylátové barvy, lakovací váleček, stříkací pistole. Pro aplikaci stříkáním rozřeďte vodou na 
potřebnou viskozitu. 
 
 
 
Čištení nástrojů 
Ihned po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem. 

http://www.hornbach.cz/
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Provedení nátěru 
Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Odstraňte volné, odlupující se staré nátěry. Surové a tlakově 
impregnované dřevo, které je náchylné k modrání, nejprve ošetřete příslušným impregnačním nátěrem.  
 
Před použitím dobře promíchejte. Pro optimální izolační účinek naneste 2 nátěry izolační základové barvy. 
Po 1. nátěru dodržujte dobu schnutí 6 – 8 hodin, teprve poté naneste 2. nátěr. Během zpracování a schnutí 
se postarejte o důkladné větrání. 
 
Důležitá upozornění 
Neaplikujte při teplotách 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. 
 
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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