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Technický prospekt 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
*Definované  podľa  medzinárodnej  normy  merania  farebnosti  CIE L*a*b. Kde L* je parameter  mernej 
svetlosti. 
 
Účel použitia 
Iba pre omietky v interiéry. 
Vhodná na omítky, sádru, sádrokartonové desky, ražené papírové tapety, dřevovláknité tapety a rovněž k 
přetírání neporušených starých nátěrů na disperzní bázi.  
 
Farebný odtieň 
Snehovo biela. 
 
Stupeň lesku 
Matná  
 
Obsiahnuté látky 
Akrylátová disperzia, draselné vodné sklo, titánová beloba, mramorová múčka, mastenec, pomocné látky. 
 
Odolnost voči světlu 
Vel’mi dobrá (v závislosti na farebnom odtieni). 
 
Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Iba pre omietky v interiéri. 
 
Riediaci prostriedok 
Voda 
 
Výdatnosť 
1 L (cca 1,43 kg) postačuje na cca. 6-8 m² pri jednom nátere v závislosti od podkladu. Presné údaje o 
spotrebe zistíte na základe skúšobného náteru na objekte. 
 
 
 
 
Údaje v tejto Technickej karte vychádzajú z aktuálneho stavu 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 Snehovo biela profesionálna farba bez obsahu konzervačných 
látok 
 
  Snehovo biela 
  hlboko matná 
  oteruvzdorná za vlhka (tr.2) 
  Najvyššia bielost‘ (98 % podla L*) 
 
Vlastnosti 
Biela  matná,  vodou  riediteľná  disperzná  farba  na  kvalitné  nátery  stien  a  stropov  v  interiéri.  Nevyžaduje 
použitie  konzervačných  látok,  neobsahuje  rozpúšťadlá  a  zmäkčovadlá  a  neobsahuje  škodlivé  emisie.  Je 
snehobiela, má vynikajúcu kryciu schopnosť a vysokú výdatnosť. Je odolná proti opotrebovaniu, priedušná, 
bez zápachu a emisií. Nekvapká ani nestrieka, jednoducho sa spracováva. 
 
Overené podl’a EN 13300: 
 
Kyrcia schopnost’ TRIEDA 1  Pri výdatnosti pribl. 7 m² 
Oteruodolnosť za vlhka    TRIEDA 2  Vysoko oteruodolná 

http://www.hornbach.sk/
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Doba schnutia 
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %:  
Farbu je možné pretierať po 4 – 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie 
spomaliť. 
 
Náradie 
Štetec, valček, striekacia pištoľ. 
 
Čistenie náradia 
Ihned po použití ich umyte vodou a mydlom.  
 
Spracovanie 
Pred použitím dobre premiešajte. Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. 
Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Pri brúsení používajte respirátor! Kriedované povrchy dôkladne 
umyte. Nové omietky  nechajte  minimálne  4  týždne  schnúť.  Kritické,  silne  nasiakavé  povrchy  natrite 
akrylátovým  penetračným  náterom  HORNBACH  (obsahuje  konzervačné  látky).  Základný  náter  je  možné 
nariediť  do  10  %  vodou.  Krycí  náter  nanášajte  neriedený. Farbu  je  možné  pretierať  po  4  –  6 hodinách. 
Môžete  ju  tónovať  tónovacími  farbami  alebo  nechať  natónovať  v  miešacom  centre  farieb  HORNBACH. 
Upozornenie:  Sklené  tabule,  glazované  povrchy,  dlaždice,  mramor  a  rastliny  chráňte  pred  postriekaním. 
Výrobok po namiešaní správneho farebného odtieňa už nie je bez konzervačných prostriedkov a nespĺňa 
požiadavky ekologického označenia Blauer Engel (SRN). Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý 
vzduch a podklad)! Pre ďalšie  informácie si vyžiadajte technický list, ktorý je dostupný u  vášho predajcu 
alebo na internetovej adrese www.hornbach.sk. 
 
Bezpečnostné pokny 
Doplňujúce informácie: 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od 
roku 2010). 
 
Pri striekaní  používajte  kombinovaný  filter  A2  /  P2.  Noste  ochranné  rukavice/  ochranný  odev/ochranné 
okuliare.  Počas  a  po  aplikácii  sa  postarajte  o  dobré  vetranie  priestorov.  Pri  používaní  výrobku  nejedzte, 
nepite  ani  nefajčite.  Po  zasiahnutí  očí:  Niekoľko  minút  ich  opatrne  vyplachujte  vodou.  Ak  používate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri kontakte s pokožkou 
(alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
 
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu 
detí. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Odstráňte obsah/obal odevzdajte na miesto na 
uloženie nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na 
recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. 
 
Údaje v tejto Technickej karte vychádzajú z aktuálneho stavu 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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Orientačné hodnoty pre 1 L (cca 1,43 kg) pri jednorázovom nátere 
 

Hladké omietky neopracovaná plocha ca. 7 m² 
plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom ca. 8 m² 

Sadrokartón neopracovaná plocha ca. 6,5 m² 
plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom ca. 7,5 m² 

Pestrukta neopracovaná plocha ca. 6 m² 
plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom ca. 6,5 m² 

Sklená tkanina 
neopracovaná plocha ca. 6 m² 

plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom ca. 6,5 m² 

Hrubé omietky neopracovaná plocha ca. 5 m² 
plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom ca. 5,5 m² 

http://www.hornbach.sk/
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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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Skladovanie 
Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití 
dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. 
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