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WWAATTEERR  BBOORRNNEE    ®®  
DDaattuumm  vvyyssttaavveenníí::    3300//0033//22000088  
  
11..vvyyddáánníí  

WATER BORNE je dispersní malířská barva s vysokou bělostí  pro vnitřní použití, ředitelná vodou. Aplikuje se  
na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sanační omítky,  beton, sádrokarton, dřevotřísku a 
povrchy upravené stěrkou.  Má vysokou krycí schopnost, vydatnost  a přilnavost.  Jednoduše se aplikuje, 
rychle schne.  Vyniká velmi dobrým difuzním odporem.    
 

INFORMACE O VÝROBKU 

Typ            : Vodou ředitelná interiérová profesionální barva 

Specifická hmotnost : 1,54 gr/cm3  (EN ISO 2811-1:1997,20oC) 

Viskozita : 120 – 130 K.U. (20 oC)  (ASTM D 562-01:2005,25oC) 

Obsah sušiny : 59,3 %  (EN ISO 3251:2008) 

Tloušťka suchého filmu 
v jednom nátěru 

: 43 – 60 mm  (  ISO 2808:2007) 

P.H.  : 7,9 – 9,1 (ISO 976:1966) 

Stupně lesku  :  2,3 (60o)  4,8 (85o) 

Ředění          : 15 – 20 % čistou vodou 

Odolnost na mokrý otěr  : >200 cyklů  (ATSM D 2486-06) 

Způsob aplikace  : Štětcem, válečkem nebo stříkací technikou airless  

   

Schnutí  : 1 – 4 hodiny ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu) 

Teoretická vydatnost : 8 – 12 m2 / L v jednom nátěru ( v závislosti na typu povrchu a odstínu ) 

Odstíny : Bílá a dalších 17488 odstínu z mixi systému  ColorTouch. Mícháme dle 
vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL,  DULUX, SIKKENS, 
VIVECHROM, TIKURILLA, BERLING, BENJAMIN MOORE,  CHROTEX, ERLAC, 
KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, 
COLTEC, SERWIN WILLIAMS. 

VOC (Voitaile Organic 
Compounds) 

: EU limit pro tento produkt (kat. A/c): 75 g/l (2007) a 30 g/l (2010). Tento 
produkt obsahuje max. 1 g/l . 

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty    a 
solí.  

PO APLIKACI  

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí vodou a 
čistícím prostředkem.   
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SKLADOVATELNOST 

24 měsíců v uzavřeném obalu 

BEZPEČNOST, INFORMACE O OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROSTŘEDÍ 

Klasifikace a označování přípravku:  
Přípravek není nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na obale, etiketě, apod. jej není nutné 
specificky označovat. 

Pokyny pro předlékařskou první pomoc u  přípravků určených k prodeji spotřebiteli (§ 21 odst. 5 
zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů):  
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH 
NIŽŠÍCH NEŽ  10°C.  

 


