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Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

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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Hornbach Style Color Interiérová tónovaná farba 
 
na steny a strop pripravená 
na natieranie 

 
 
Vlastnosti 
Matná interiérová tónovaná farba na steny a strop pripravená na natieranie. Vodou riediteľná, priedušná, 
znížená kvapkavosť a odstreky. Oteruvzdornosť za vlhka triedy 3 podľa EN 13300. 
 
Účel použitia 
Na všetky omietky, sadru, sadrokartónové dosky, tapety z papiera, na staré matné nátery a pod. 
 
Farebný odtieň 
cream, cappuccino, papaya, fresh, violet, skyline, history, steel, ice, street, havana, skin, vanilla, rouge, sun, 
kenya, arctic, peach, forest, sweet, marine, lime, cacao, purple, cactus, beach, roses, sunset, lipstick, lagoon
 
Stupeň lesku 
Matná 
 
Obsiahnuté látky 
M-DF01 
 
GIS-kód 
M-DF01 
 
Odolnost voči světlu 
Vel’mi dobrá 
 
Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Iba do interiérov. 
 
Riediaci prostriedok 
Voda 
 
Výdatnosť 
Pri jednej vrstve náteru stačí 1 liter až na 10 m² v závislosti od farebného odtieňa a podkladu.  
 
Doba schnutia 
Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 4 - 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu 
môže schnutie spomaliť. 
 
Náradie 
Štetec, valček. 
 
Čistenie náradia 
Ihneď po použití vodou 
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Podklad 
Podklady musia byť čisté, suché, nasiakavé a dostatočne únosné. Odlupujúce sa nátery odstráňte. Zmyte 
nečistoty a mastnotu. Nové omietky nechajte schnúť štyri týždne. 
 
Metóda natierania 
Na všetky omietky, sadru, sadrokartónové dosky, tapety z papiera, na staré matné nátery a pod.  Štetcom 
alebo valčekom naneste 1 - 2 vrstvy neriedenej interiérovej farby Style Color. Pred natieraním dôkladne 
premiešajte.  
 
Dôležité upozornenia 
Nespracovávajte pri teplote pod +8 °C (platí pre podklad a ovzdušie). Nádobu po použití dobre uzavrite a 
skladujte v chlade. Chráňte pred mrazom. Otvorené balenie spotrebujte čo najskôr. 
 
Bezpečnostné rady 
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste. 
S24/25 Vyhýbajte sa dotyku s očami a kožou. 
S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 
S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete. 
S3 Uchovávajte na chladnom, avšak nezamŕzajúcom mieste.  
 
Odstranění 
Na recykláciu možno odovzdať iba úplne vyprázdnené obaly. Obaly so zvyškami odovzdávajte do zberní 
starých náterových hmôt. 
 


