WHITE FAST
Vnitřní prodyšná polo-omyvatelná barva na stěny s výbornou krycí schopností.
POPIS A POUŽITÍ:
WHITE FAST je malířská barva složená ze speciálních emulzí, velmi krycích složek a
protiplísňových přísad.
WHITE FAST se používá pro interiéry a má vynikající kryvost s cílem zabránit tvorbě plísní na
stěnách. Nabízí velkou prodyšnost (paropropustnost) a je vysoce efektivní v průběhu času pokud
není překryta jinou malířskou barvou.
VLASTNOSTI:
-

Specifická hmotnost: 1,518 kg / l

-

Spotřeba: 130-170 g /m2 1 nátěr

-

Vydatnost: 5-6 m2/l 2 nátěry

-

Matný povrch pro interiér. Vhodná pro všechny typy omítek, malty nebo již ošetřené stěny.
Dodává zdi homogennost a příjemný estetický vzhled.

POUŽITÍ:
WHITE FAST se používá jako ochrana a dekorace vnitřních omítek a již dříve vymalovaných zdí.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Povrch musí být suchý, zbavený prachu a nečistot, očištěn od případných stop oleje, mastnoty a
ostatních usedlin. Po aplikaci civilní omítky vyčkejte s nátěrovým cyklem min. 28 dní. V případě
křídování či velmi savých povrchů doporučujeme aplikaci izolačního podkladového nátěru
ISOEDIL A ředěného vodou 1:5 anebo hloubkové penetrace ISOLANTE ALTA
PENETRAZIONE. Tento postup je doporučován u všech povrchů vykazujících velmi odlišnou
savost.

APLIKACE:
Ředění hmotnosti s vodou:
1. vrstva až 40 %
2. vrstva 20%
Aplikujte 2 nátěry v minimálním časovém odstupu 4 hodin.
Barvu nanášejte štětcem, válečkem z vlny či airless stříkáním.
UPOZORNĚNÍ:
-

Nanášejte materiál pouze na vyzrálé a suché omítky.

-

Vyhněte se aplikaci v nejstudenějších obdobích roku.

-

Aplikujte při teplotách mezi 5°C a 35°C.

SKLADOVÁNÍ:
Chraňte před mrazem. Skladujte při teplotách mezi 5°C a 30°C. Je-li materiál skladován ve
vhodných prostorech, vydrží po dobu 1 roku.

Mezní hodnota EU (DIR 2004/42/CE) pro tento produkt (kat. A/a): 75 g/l
(2007)/30 g/l (2010).
Tento produkt obsahuje max. 29g/l COV.

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE
Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky ani těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická
rozpouštědla, aromata či chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Je nehořlavý a není zapotřebí
žádných speciálních opatření při skladování, manipulaci a transportu. Při dodržení základních
hygienických a bezpečnostních předpisů a adekvátním postupu zpracování nemá negativní vliv na
zdraví.

Údaje se vztahují na laboratorní testy. V praxi mohou být podstatně změněny v závislosti na podmínkách realizace.
Uživatel si musí ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost za používání.
Společnost Colorificio Veneziano s.r.l. si vyhrazuje právo na technické změny bez předchozího upozornění.
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