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HORNBACH Farba proti plesni
 dlhodobá ochrana proti plesniam
 biela, matná
 vel’mi dobrá krycia schopnost‘

Vlastnosti
Matná, vodou riediteľná disperzná farba s filmovou konzerváciou (PT 7). Bráni tvorbe plesní na stenách a
stropoch vystavených účinku vodnej pary v interiéroch. Fungicídy sú spoľahlivou ochranou proti napadnutiu
plesňami.



vysoká účinnosť, s minimálnym zápachom, znížená kvapkavosť a odstreky
overené podl’a EN 13300: krycia schopnost’ trieda 2 (pri výdatnosti cca 6 m²/l)
oteruvzdornost’ za vlhka trieda 3(nezmývatel’ná)

Účel použitia
Na omietky, betón, sadru, sadrokartónové dosky, reliéfne tapety z papiera, tapety s hrubým drevovláknitým
povrchom a tiež na pretieranie neporušených matných starých náterov na disperznej báze. Na kuchyne,
kúpelne a priestory, kde existujú tepelné môstíky.

Farebný odtieň
Biela.
Tónovatel‘ný plnotónovými a tónovacími farbami.

Stupeň lesku
Matná

Obsiahnuté látky
Umelohmotná disperzia, oxid titaničitý, plnivo, voda, konzervačný prostriedok 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2metyl-2H-izotiazol-3-ón. Fungicídne účinné látky: 3-Jód-2-propinylbutylkarbamát: 0,25 g v 2,5 l, 0,30 g v 3 l,
1,00 g v 10 l. Zinkium-pyritiónu: 0,50 g v 2,5 l, 0,60 g v 3 l, 2,00 g v 10 l. 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón: 0,25 g v
2,5 l, 0,30 g v 3 l, 1,00 g v 10 l.
Obsah VOC v tomto produkte dosahuje max. 10 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od
roku 2010).

GIS-kód
M-DF01

Označenie
-

Odolnost voči světlu
Dobrá

Odolnost voči poveternostným vplyvom
Iba pre omietky v interiéry.

Riediaci prostriedok
Voda

Výdatnosť
1 liter stačí na cca 6 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného
Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom
prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu
pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie.
Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.
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náteru na objekte.

Doba schnutia
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľné po 8 - 10 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia
teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie
Štetec, valček.
Iba natierať, nestriekať ani nerozprašovať!

Čistenie náradia
Ihneď po použití náradie opláchnite vodou.

Metóda natierania
Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja, tuku a dostatočne únosný. Odlupujúce sa nátery odstráňte.
Drobiace sa povrchy bezo zvyšku zmyte. Nové omietky nechajte schnút‘ najmenej 4 týždne. Kritické a silno
nasiakavé podklady ošetrite základnou vrstvou Hornbach Akryl Tiefengrund. Podklady napadnuté plesňou
ošetrit‘ najprv prostriedkom na odstránenie plesní.
Pred použitím dôkladne premiešat‘. Základný náter zried‘te vodou do 10 %.
Krycí náter nanášat v 1 vrstve neriedený.

Dôležité upozornenia
Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
P405 + P235 Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte v chlade. Skladujte v nezamŕzajúcom prostredí! Chráňte
pred mrazom! Otvorené balenie spotrebujte čo najrýchlejšie. Minimálna trvanlivost’ neotvoreného výrobku
do: pozri dátum trvanlivosti.

Bezpečnostné pokyny
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o
produkte.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P273 Zabráňte uvol‘neniu do životného prostredia.
P260 Nevdychujte prach/hmlu/pary.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P304 + P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovat‘ v polohe,
ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P301 + P330 + P331 Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Odstranění
P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov (Auto určené pre zvoz
nebezpečného odpadu).
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