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Akrylátová barva na omítku Sibaterm

Specifikace a použití

Složení

Odstín

Akrylátová barva na omítku Sibaterm je určena
pro venkovní i vnitřní úpravy povrchů opatřených
speciální protipožární omítkou KNAUF Sibaterm.
Jedná se o ručně i strojně aplikovatelnou barvu.
Barva zajišťuje barevné sjednocení podkladu
a jeho ochranu snížením povrchové nasákavosti.

Vodou ředitelná fasádní barva na bázi vodou ředitelné disperze, plniv, pigmentů a aditiv.

Základní výrobek se vyrábí v nenormalizovaném
bílém odstínu. Doporučuje se provedení kontroly
shody odstínu s požadavkem spotřebitele formou
zkušebního nátěru v ploše cca 1 m 2 na konkrétním
penetrovaném podkladu za srovnatelných aplikačních podmínek. Složení podkladu, jeho okamžitá
savost a podmínky zasychání barvy mohou ovlivnit výsledný barevný odstín.

Technické parametry

Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.
Balení:

plastový kbelík 5 kg

Spotřeba (orientační):

0,30 – 0,50 kg/m 2 / 2 nátěry
v závislosti na typu a savosti podkladu.

Vydatnost (orientační):

balení 5 kg: cca 10 m 2

Doba zrání :

minimálně 24 hodin

Měrná hmotnost:

1 590 – 1 620 g/litr

Pokyny
1. Podklad:
Povrch podkladu musí být soudržný, suchý, a čistý,
tj. bez nečistot a vrstev s účinkem separace, (prach
a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, atp.). Mezi rizikové podklady patří podklady vlhké, trvale zavlhčené, biologicky napadené, podklady s obsahem vodorozpustných solí (podklady s
obsahem nezkarbonatovaného vápenného hydrátu). V případě pochybností o kvalitě podkladu kontaktujte výrobce.
2. Aplikace:
Barvu lze nanášet při teplotách prostředí i podkladu
v rozmezí +5 až +30 °C. Barva se nanáší ve dvou

vrstvách, druhá vrstva se provádí po úplném zaschnutí vrstvy první. Časový odstup pro provedení
druhé vrstvy je závislý na klimatických podmínkách. Při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je možno provádět druhou vrstvu po
min. 12 hodinách. Nanášení barvy je nutno provádět na plochách, chráněných před přímým osluněním. Natřené plochy je třeba chránit do zaschnutí
(minimálně 24 hodin) před účinky srážkové vody a
nízkých teplot. Aplikace při dešti, v mlze a při silném větru (nad 20 m/s) je zakázána. Barva má
viskozitu upravenou pro práci s válečkem a štětcem. V případě strojní aplikace je možno barvu ředit s vodou a to až v poměru:

1. nátěr – rozředění 1 : 0,4 (40 % pitné vody)
2. nátěr – rozředění 1 : 0,2 (20 % pitné vody).
3. Způsob nanášení:
Válečkem, štětkou nebo stříkáním.
4. Zvláštní upozornění:
Všechny pomůcky nebo barvou znečištěná místa
je třeba bez odkladu (po práci nebo znečištění)
omýt vodou. Při pracovních přestávkách je nutno
zabránit zaschnutí barvy.
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Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví

Balení a expedice

Na výrobek KNAUF Sibatermfarbe je vydán Bezpečnostní list. Před aplikací se pečlivě seznamte s
informacemi uvedenými v Bezpečnostním listu na
tento výrobek. Při náhodném požití vypláchnout
ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat
zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vodou,
vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný
oděv a kůži omýt vodou a mýdlem.

Skladování a manipulace

Zajištění kvality

Skladujte mimo dosah dětí, v neporušeném
obalu, v suchém prostředí na dřevěném roštu,
chraňte před vzdušnou vlhkostí, mrazem a přímým slunečním zářením. Teplota pro skladování a transport musí být vždy +5 °C až +30 °C.
Zpracujte do 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Výrobek nesmí zmrznout!

■ schválení
Výrobek splňuje požadavky v souladu s ustanovením zákona č.22/1997 a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. Pro výrobek
bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:
Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do
+30 °C. Výrobce neručí za škody způsobené
výrobkem při jeho nevhodném použití.

Výrobek je součástí certifikovaného SYSTÉMU
Sibaterm® Outdoor ETA 16/0858

Platnost: od 1. 2. 2017
Tímto vydáním jsou nahrazeny veškeré předchozí technické listy v plném rozsahu.

■ v kbelících na paletách:
Balení:
5 kg, 48 ks na paletě
EAN:
8590408049302
Číslo výrobku: 592009

■ výstupní kontrola
Kvalita produktu je průběžně kontrolována
v laboratoři výrobního závodu. Ve výrobě je provozován certifikovaný systém řízení výroby
a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.
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Poznámky

Balení: Kbelík 5 kg
HOT LINE: +420 844 600 600
Tel.:

+420 272 110 111

Fax:

+420 272 110 301

www.knauf.cz
info@knauf.cz

Číslo výrobku: 592009

EAN: 8590408049302

Knauf Praha, spol. s r. o.
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00
Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální
vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě,
množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická
reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

