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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 Barva pro koupelny a kuchyně 
 

 bílá, matná 
 vysoká krycí schopnost 
 vhodná do vlhkého prostředí 

 
Vlastnosti 
Matná, vodou ředitelná speciální disperzní barva s vnitřním ochranným filmem, určená na použití na stěny a 
stropy, vystavené vodním párám, ve vlhkých prostorách a na plochy, ohrožené vznikem plísní. 
 
• biocidní úprava barvy zaručuje ochranu nátěru před bakteriálními vlivy a houbovými plísněmi 
• bez zápachu 
• při aplikaci nekape a nestříká 
 
 
Ověřeno podle EN 13300: 
KRYCÍ SCHOPNOST třída 2 Při vydatnosti 6 m²/l 
ODOLNOST PROTI OTĚRU 
ZA MOKRA 

třída 3 "částečně omyvatelná" 

 
 

Účel použití 
V interiéru.  
Vhodná na interiérové omítky, beton, sádry, sádrokarton, reliéfní nebo strukturované tapety nebo také k 
přetírání nepoškozených, matných starých nátěrů na disperzní bázi.  
 
Odstín barvy 
Bílá. 
Tónovatelná tónovacími barvami Hornbach až do 10 %.  
Možnost tónování také v centru míchání barev Hornbach. 
 
Stupeň lesku 
Matná 
 
Obsažené látky 
Syntetická disperze, titanová běloba, plnící složky, voda, 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 
 

http://www.hornbach.cz/
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Vydatnost  
Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu. 
 
Všeobecně platí: Čím je podklad tmavší, drsnější a savější, tím vyšší je spotřeba barvy. 
 
Hrubé omítky porovnání vydatnosti (Orientační hodnoty pro 1 l při jednorázovém nátěru): 
 

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

6,5 m² 

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

6,5 m² 

Pestrukta 
neošetřená plocha 5 m² 
plochy vymalované nebo ošetřené základním 
nátěrem  

5,5 m² 

Skelná tkanina 
neošetřená plocha 4,5 m² 
plochy vymalované nebo ošetřené základním 
nátěrem 5 m² 

Hrubé omítky 
neošetřená plocha 4,5 m² 
plochy vymalované nebo ošetřené základním 
nátěrem  

5 m² 

 
 
Zasychání 
Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná po 8 – 10 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší 
teplota může schnutí prodloužit. 
 
Nástroje 
Štětec, váleček. 
Jen natírat, nikdy nestříkat ani nerozstřikovat! 
 
Čištení nástrojů 
Ihned po použití je umyjte vodou a mýdlem.  
 
Provedení nátěru 
Podklad musí být čistý, suchý, beze stop mastnoty či oleje a nosný. Odlupující se staré nátěry předem 
odstraňte. Křídující povrchy důkladně omyjte. Nové omítky musí být minimálně 4 týdny proschlé. Kritické a 
vysoce savé podklady ošetřete akrylátovou penetrací Hornbach. Plísněmi napadené podklady ošetřete 
vhodným čisticím přípravkem. 
 
Před použitím dobře promíchejte. Na podkladový nátěr se barva pro koupelny a kuchyně může naředit až 10 % 
vody.  
Krycí nátěr nanášejte neředěný.  
 
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!  
 
Bezpečnostní pokyny 

http://www.hornbach.cz/
http://www.schulz-farben.de/
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Doplňující informace: EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-oktyl-2H-isothiazol-3-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. 10 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 
2010).  
Tento výrobek neplatí jako biocidní výrobek podle nařízení (EU) 528/2012, protože obsahuje díky použitým 
biocidním účinným látkám dovnitř směřující interní ochranný film. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a 
informaci o výrobku! Látky s fungicidním účinkem: 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát; 
pyrithion-zinek.  
Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000. P280 Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování. 
P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P234 Uchovávejte pouze v původním 
balení. P405 Skladujte uzamčené. P235 Uchovávejte v chladu.  
 
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! Skladujte v 
nezamrzavém prostředí! Chraňte před mra-zem! Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji. Minimální trvanlivost 
neotevřeného výrobku do: viz datum trvanlivosti. 
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