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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 StyleColor Selection bez obsahu konzervačných látok 
Interiérová tónovaná farba, matná 
 
 NAJVYŠŠIA KVALITA 
 extrémna odolnosť 
 vysoká sýtosť farieb 
 
Vlastnosti 
So StyleColor Selection vstúpi do vášho domova farba, s ktorou sa ponoríte do sveta nových farebných 
dimenzií.  
 
Elegantná matná disperzná farba bez obsahu konzervačných prostriedkov, pripravená priamo  na použitie 
na nátery stien v interiéroch. Vysoko  kvalitná receptúra s obsahom výberových farebných  pigmentov, ktoré 
sú zárukou vysokej sýtosti farieb, ako aj vynikajúcej stálosti farby. Tento exkluzívny výrobok sa vyznačuje 
perfektnou krycou schopnosťou a extra matným povrchom. Jednoduché spracovanie. Výsledkom použitia 
farby Selection je trvanlivá a odolná plocha, farba je riediteľná vodou a priedušná.  
 
• nadštandardná brilancia farieb 
• vzácne pigmenty 
• jednoduché spracovanie 
• Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2 podľa EN 13300 

 
Účel použitia 
V interiéri. 
Vhodná na vnútorné omietky - sadrové i disperzné, ako aj na sadrokartón, reliéfne alebo štruktúrované 
tapety, sklovláknité tapety alebo tiež na pretieranie nepoškodených, matných starých náterov na disperznej 
báze. 
 
Farebný odtieň 
Tento produkt je k dostaniu v rôznych farebných odtieňoch. 
 
Stupeň lesku 
Elegantne matná 
 
Obsiahnuté látky 
Polyvinyl-acetátová disperzia, akrylátová disperzia, titánová beloba, mastenec, mramorová múčka, kaolín, 
kremenná múčka, sľuda, kyselina kremičitá, pomocné látky. 
 
GIS-kód 
- 
 
Odolnost voči světlu 
Veľmi dobrá 
 
Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Iba do interierov. 
 
Riediaci prostriedok 
Voda  
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Výdatnosť 
1 liter stačí až na 8 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej 
aplikácie na príslušnom objekte. 
 
Doba schnutia 
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľná po 4 – 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia 
teplota môžu schnutie spomaliť. 
 
Náradie 
Štetec, valček, striekacia pištoľ. 
 
Čistenie náradia 
Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom. 
 
Spracovanie 
Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp mastnoty či oleja  a nosný. Kriedované povrchy dôkladne umyte. 
Nové omietky musia byť minimálne 4 týždne preschnuté. Kritické a vysoko savé podklady ošetrite vhodnou 
hĺbkovou penetráciou. V prípade potreby základný náter nanášajte nariedený vodou do max. 10 %, pred 
použitím dobre premiešajte. Farbu StyleColor Selection nanášajte v 1 – 2 náteroch, pomocou štetca  alebo 
valčeka spôsobom mokrý do mokrého. 
 
Dôležité upozornenia 
Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Pri použití viacerých balení toho istého 
farebného odtieňa ich obsah pred začiatkom nanášania navzájom premiešajte. Pri aplikácii z viacerých 
vedier dbajte vždy na rovnaké výrobné čísla materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom 
alebo napojeniam! 
 
Bezpečnostné pokyny 
Doplňujúce informácie: 
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať 
nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.  
 
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. 
 
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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