
 

 

 

MALIARSKA F

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v
kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnu
V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.  
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Akrylátová maliarska interiérová farba vysokej
čistotu a dlhodobú životnosť. Vodou riediteľný akrylátový náter 
paropriepustný. Vytvára hladký zamatovo matný povrch, 
nežltne, obsahuje mimoriadne kvalitné suroviny a 
tónovanie. 
 
Technické dáta: 

Báza 
Obsah nestekavých zložiek 
Špecifická hmotnos ť 
Konzistencia 
Spotreba  

Difúzny odpor  

Belos ť 
Prídržnos ť 
Krycia schopnos ť 

 
 
Charakteristika: 
� biely zamatový vzhľad  
� vysoká výdatnosť 
� vynikajúca oteruvzdornosť 
� minimalizuje zachytávanie prachu a nečist
� dlhodobá farebná stálosť 
� obsahuje mimoriadne kvalitnú akrylátovú
� neobsahuje ťažké kovy 
�  
� jednoduchá aplikácia valčekom, štetcom, st
� vhodná aj pre tónovanie maliarskymi pastami
 
Príklady použitia: 
� všetky druhy omietok a betónových povrch
� sadrokartón a papierové tapety 
� cementotrieskové dosky 
� aglomerované drevené materiály 
� interiéry náročné na vzhľad a hygienu a životnos

obytné miestnosti, reprezentatívne priestory, kancelá
zdravotnícke a gastronomické zariadenia

 
Prevedenie: 
Farba: zamatovo biela, matná 
Balenie: plastové vedierka 1,5 kg, 4,5 kg, 7,5 kg, 15 kg, 40 kg
 
Skladovate ľnos ť: 
24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pô
obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chrá ňte p
 

MALIARSKA FARBA NORMAL 

tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, po
kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednos
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ej kvality určená na maľby interiérov s vysokými nárokmi na vzh
ľný akrylátový náter  s vysokou úrovňou belosti, oteruvzdorný a 

matný povrch, znižuje zachytávanie prachu a nečistôt. Časom 
suroviny a jednoducho sa nanáša. Je vhodná pre ručné aj strojové 

akrylát, plnivá 
min. 63% 
1,56 kg/dm3 

viskózna kvapalina 
8-12m2/kg 
0,05m 
min. 93% 
min. 0,3 MPa 
1 

čistôt 

ú disperziu 

m, striekaním 
mi pastami 

nových povrchov 

životnosť ako 
story, kancelárie, 
ia apod. 

5 kg, 4,5 kg, 7,5 kg, 15 kg, 40 kg 

om pôvodnom 
ňte pred mrazom! 

Pracovný postup: 
Podklad očistiť, nesúdržné staré nát
omietky nanášať až po úplnom vyzr
nové omietky odporúčame vopre
Soudal Akrylátová penetrác ia
valčekom. Možno použiť rovnako šte
zariadenie. V prípade nutnosti je možn
Finálnu náterovú vrstvu neriediť
penetrácie Soudal zvyšuje oteruvzdornos
jednej až dvoch vrstvách, druhý náte
zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. P
vlhkosti vzduchu je náter cca po 1 hodine
teplota vzduchu a podkladov pre
+30°C. Pomôcky o čistite ihneď 
 
Bezpečnos ť: Dodržujte bežné podm
bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny vi
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ť materiálov, podkladov, počet ich možných 
 zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. 

na vzhľad, 
ou belosti, oteruvzdorný a 

 

držné staré nátery odstrániť, na nové 
m vyzretí podkladu. Sadrokartón a 

red napenetrovať prípravkom 
ia. Farba je upravená pre prácu s 
ako štetku alebo striekacie 

nutnosti je možné riediť vodou do 10%. 
ť. Pridanie Akrylátovej 

ruvzdornosť farby. Nanáša sa v 
ch vrstvách, druhý náter sa uskutočňuje po 

vrstvy. Pri +20°C a 65% relatívnej 
er cca po 1 hodine pretierateľný. Min. 

e nanášanie je +5°C, max. 
 po práci vodou. 

žné podmienky hygieny a 
pokyny viď etiketa výrobku. 


