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Použitie: Vodou riediteľná, maliarska farba na vyzreté omietky , betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, 
sadrokartón a papierové povrchy je určená na klasické vnútorné nátery. Pre svoju zdravotnú nezávadnosť je vhodná tiež pre 
interiéry náročné na hygienu, ako kuchyne , školy , jedálne , zdravotnícke zariadenia a pod.. Náter môže prísť do náhodného 
styku s potravinami , nie je však na tento účel určený. 

Schválenie: Výrobok spĺňa požiadavky zákona č.22/1997 Sb. v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo vydané 
prehlásenie o zhode. 

Zloženie: Zmes plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív, neobsahuje ťažké kovy! 

Odtieň: Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni , možno ho farbiť maliarskymi pastami. 

Parametre farby:  obsah neprchavých zložiek min. 59 % 
   vzhľad     biela viskózna kvapalina bez nečistôt 

                                          špecifická hmotnosť                         1500 kg/m3  

Parametre náteru:  difúzny odpor   0,05 m 
vzhľad    matný 

   belosť    min. 98 % 
   priľnavosť   0,3 MPa 
   krycia schopnosť   1 

Príprava podkladu: Podklad očistiť, nesúdržné staré nátery odstrániť, na omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. 
Sadrokartón a nové omietky penetrovať pomocou penetrátora PENECO SCH 02. 

Aplikácia: Farba  je vyrobená pre prácu s valčekom. Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa nanáša po 
zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % možno náter po 1 hodine pretrieť. Minimálna 
teplota vzduchu a podkladov pre nanášanie je +5 °C, maximálna +30 °C.  

Spôsob nanášania: Valčekom, štetcom, striekaním. 

Spotreba farby: Z 1 kg farby cca 8 – 12 m2  v jednej vrstve. 

Riedenie: Farba je zriedená pre nanášanie valčekom, ináč možno riediť podľa potreby vodou max. do 10 %. Na zvýšenie 
odolnosti náteru proti oteru (pri pijavých podkladoch) je vhodné použiť na riedenie PENECO SCH 02 max. do 10 %. Pre 
záverečnú vrstvu farbený výrobok neriediť. 

Údržba: Pomôcky po skončení práce okamžite umyť vodou.  
Hygiena a bezpečnosť práce: Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom. Môže však mať dráždivé účinky 
predovšetkým na oči, menej na pokožku. Nemožno vylúčiť vznik alergie. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou 
prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť reparačným krémom. Uchovávať mimo dosahu detí. Zamedzte kontaktu 
s očami. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.  

Prvá pomoc: Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť asi 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku 
pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči 10-15 minút vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože vyzliecť 
kontaminovaný odev a kožu umyť vodou a mydlom. 

Požiarno-technická charakteristika: Výrobok nie je horľavá kvapalina. 

Skladovanie: Skladovať možno v pôvodných neotvorených obaloch 1-12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote 5-30 °C, 
počas 13-24 mesiacov od dátumu výroby pri teplotách 5-10 °C. Maximálna skladovateľnosť 24 mesiacov. VÝROBOK NESMIE 
ZMRZNÚŤ. 

Preprava: Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. 

Balenie: 4; 7; 14; 26 a 40 kg 


