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HORNBACH Barva na sokly 
 
 speciální nátěr pro vysokou ochranu povrchů 
 vynikající přilnavost 
 vysoce odolná 

 
Vlastnosti 
 
Speciální, matná akrylátová disperzní barva pro sanaci, renovaci a barevné řešení střešních ploch, 
domovních soklů a jiných minerálních podkladů. Inovativní receptura na bázi z vysoce stabilních pojiv a 
vysoce kvalitních pigmentů zaručuje vysokou ochranu povrchu natřených ploch. 
 
• vaše střecha je chráněna a vypadá jako nová! Prodyšnost a difuznost podkladu zůstávají zachovány 
• vysoce odolná proti povětrnostním vlivům 
• UV záření, mrazu, vodoodpudivá 
• odolná vůči agresivním vlivům prostředí, vzdušným škodlivinám a kyselým dešťům 
• bez rozpouštědel vodou ředitelná, bez zápachu 
• umožňuje snadné a plynulé zpracování  
• vodná k aplikaci stříkacím zařízením 

 
Ověřeno podle EN 13300: 
Kryvost třída 2 Pri výdatnosti pribl. 6 m²/l 
Odolnost proti otěru za mokra třída 2 Plně omyvatelny (odolný proti otěru) 

 

Účel použití 
Zejména v případě sanace střešní krytiny je použití Hornbach Barvy na sokly cenově dostupnou a opticky 
atraktivní alternativou, oproti pokrytí střechy novou krytinou. 
 
Střešní plochy: pro vlnové a hliněné střešní tašky, střešní krytinu z betonu a eternitu, krytiny z vláknitého 
cementu bez obsahu azbestu. Nevhodná pro glazované 
a engobované hliněné cihly. Ploché střechy musí mít sklon minimálně 3 stupně. 
 
Venkovní soklové a fasádní plochy: pro cementovou omítku a omítku z umělé pryskyřice, beton, cihlové 
zdivo, vápenopískové cihly a podobné minerální 
podklady, také fasády ze savé přírodní a umělé břidlice. 
 
Silně namáhané stěny v interiéru: Nátěry v chodbách, na schodištích, ve veřejně užívaných prostorách 
apod., jakož i na hrubé vláknité povrchy, ražené papírové 
tapety, nebo na matené nátěry disperzními barvami. 
 
Odstín barvy 
K dispozici Různé odstíny.  
 
Stupeň lesku 
Matny  
 
Obsažené látky 
Akrylátová disperze, anorganické a organické pigmenty, plniva, voda, aditiva, konzervační prostředky 1,2-
benzoisothiazol-3(2H)-on, Pyrithion zinečnatý. 
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Odolnost vůči světlu 
- 
 
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. 
 
Zasychání 
Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65%: Možnost opakovaného nátěru a nabytí odolnosti proti dešti po 
přibližně 5 - 6 hodinách. 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, dobře proschlý, bez stop oleje nebo mastnot, pevný a nosný. Klihové barvy a křídově 
prašné povrchy beze zbytku omyjte. Nové minerální podklady nechte minimálně 4 týdny proschnout. 
Fasádní a střešní plochy se zeleným povlakem, napadené řasami nebo houbami ošetřete přípravkem k 
odstranění řas. Sokly musí být chráněny před vzlínající vlhkostí. Kritické, porézní a silně savé venkovní 
podklady (i střešní plochy) ošetřete Fasádním penetračním nátěrem Hornbach, v interiéru Akrylátovou 
hloubkovou penetrací Hornbach.  
 
Před použitím dobře promíchejte. První nátěr barvou na střechy a sokly je možno zředit až 5 % vody. 
 
Důležitá upozornění 
Barvu nezpracovávejte při teplotě nižší než +5 °C, při silném slunečním záření, silném větru, mlze, vysoké 
vlhkosti vzduchu a nebezpečí deště a mrazu. 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: 
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici 
bezpečnostní list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte 
aerosoly nebo mlhu. 
 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 40 g/l (kategorie A/h od roku 
2010). 
 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Ucho-vávejte 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 
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použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co 
nejrychleji. 
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