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Technický list 

TL 07.75 Maliarsky náter 
 

Výrobok 

Jednozložková maliarska farba na báze akrylátovej disperzie, dispergovaných plnív a aditív. 

Vyznačuje sa dobrou belosťou a je určená na vyzreté omietky, sadrokartónové, drevené a 

papierové podklady. 

 

 

 

Vlastnosti 

• Dobrá  krycia  schopnosť 

• Odolný voči oteru  

 

• Rýchloschnúca 

• Belosť 86 % podľa BaSO4 

 

Použitie 

- Klasické nátery vápenocementových omietok, tehlového muriva, betónových panelov 

- Nátery drevotrieskových, drevovláknitých a cementotrieskových dosiek 

- Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom 

- Možno nanášať valčekom, štetcom 

- Možnosť nanášať vysokotlakovým striekacím zariadením typu AIRLESS 

 

Technické vlastnosti 

Základ 
zmes plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej 

disperzii s prísadou aditív, neobsahuje ťažké kovy 

Hustota g/cm3 1,70  

Belosť % ≥ 86 BaSO4 

Aplikačná teplota °C + 5 / +30  

 Doba schnutia hod 2 pri 20 °C / 65 % rel. vlhkosti  

Výdatnosť z 1 kg m2 7 - 11 jedna vrstva 

Spotreba m2 0,09 – 0,14 jedna vrstva 

Obsah prchavých organických látok - VOC g/l NH 3,4  

Obsah prchavého organického uhlíku g/kg NH 2,5  

Balenie 

• Vedro   7 kg 

• Vedro  14+1 kg 

• Vedro  28 kg 

 

Farba 

• Biela - belosť 86 % 



 
 

 

 

 

 

Podklad 

Musí byť vyzretý, súdržný, suchý, bez nečistôt a biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasolený, pevný, podľa potreby vytmelený a 

zabrúsený, bez voľných častíc prachu, mastnoty a olejov, chemicky neutrálny, napustený zriedenou farbou alebo penetračným náterom      

S-T70. 

 

Aplikácia 

Základný penetračný náter (na novú omietku) prevádzame farbou zriedenou s vodou v pomere  0,5 litra vody / 1 kg farby. Po zaschnutí 

základného náteru nanášame krycí náter riedený v pomere 0,3 – 0,- litra vody na 1 kg farby. Po dôkladnom premiešaní možno ihneď nanášať 

štetcom, valčekom alebo striekaním. Podľa potreby po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy nanášame  ďalší krycí náter. 

Tónovanie je možné vykonávať bežnými tónovacími prípravkami. 

 

Upozornenie 

Farba nie je určená na nátery materiálov, ktoré sú v priamom styku s potravinami, pitnou vodou ani detských hračiek. Neodporúčame miešať 

s inými druhmi farieb. 

Pri preprave a skladovaní nesmie dôjsť k premrznutiu alebo zamrznutiu náteru. Dodržujte minimálnu skladovaciu teplotu. 

Pre riedenie požívať iba vodu destilovanú, demineralizovanú alebo pitnú! 

 

Čistenie 

Materiál: ihneď vodou  

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky  

 

Bezpečnosť 

Viď << Karta bezpečnostných údajov 07.75>> 

 

Aktualizácia 

Aktualizované dňa  16.01.2020 

Vyhotovené dňa     22.12.2003 

 

 

 

 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom 

testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať 

najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za 

žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy 

použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými 

skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie. 

Skladovateľnosť mesiace 24 
pri teplote od +5 °C do +30 

°C 


