Technický list
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZÁŘIVĚ BÍLÁ INTERIÉROVÁ BARVA JOB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zářivě bílá interiérová, matná, rychleschnoucí, vodou ředitelná barva s vynikající kryvostí a
paropropustností, odolná proti otěru a plísním,doporučená i pro stříkací techniku Airless.
Složení : směs bílých plniv a pigmentů s pojivem na bázi vodné disperze makromolekulárních
látek s přísadou speciálních aditiv a ochranných prostředků proti plísním.
Použití : k nátěrům omítek, sanačních omítek, sádrokartonu, betonových panelů, panelů z
lehčených hmot, papíru, strukturálních tapet, dřevotřískových a cementotřískových desek.
Nanášení : nejlépe stříkáním (lze i stříkací technikou Airless), výborně nátěrem štětkou, dobře
válečkem . Barva JOB se ředí čistou vodou.
mísící poměr : na 1 kg barvy se přidá 0,2 - 0,5 kg čisté vody ( dle savosti podkladu a
volby aplikačního nanášení ).
Barvu lze tónovat běžnými tónovacími prostředky ( tónovací barvy nebo pasty ).
Aplikace : práce s barvou se provádí při teplotách vyšších než + 5 0C. Podklad musí být zbaven
starých nepřilnavých nátěrů, prachu, mastných skvrn a jiných nečistot. Nerovnosti nebo praskliny
se vytmelí disperzním tmelem ( např. jednosložkovou stěrkovou hmotou CR 100) nebo sádrou.
První nátěr se provádí barvou JOB zředěnou vodou 1 : 0,3 - 0,5. Další nátěr se nanáší po úplném
zaschnutí prvního nátěru barvou zředěnou 1 kg : 0,2-0,3 kg vody-stříkáním, štětkou nebo válečkem.
Doba zasychání : 2 - 4 hod. dle teploty a vlhkosti podkladu a okolního prostředí.
Vydatnost : 4 - 6 m2 z 1 kg hotového nátěru.
Balení : PET vědra : á 5 kg ; á 8 kg ; á 15 kg ; á 25 kg
Technické parametry :
nátěr je otěruvzdorný podle ČSN 73 2582
propustnost pro vodní páru dle ČSN EN ISO 7783: 2013
přídržnost podle ČSN 73 2577
velmi dobrá kryvost a odolnost proti žloutnutí
Skladování : v původních obalech při teplotách + 5 0C až + 30 0C je skladovatelnost v krytých
skladech 12 měsíců bez změny vlastností. Barvu JOB je nutno chránit před zmrznutím.
Obaly nesmí být vystaveny slunečnímu záření a teplotám nad + 40 0C.
Ekologie : tekutý odpad se nesmí odstraňovat společně s odpady z domácnosti, vylévat do vody,
kanalizace a do země. Se ztvrdlými zbytky nakládejte jako s komunálním odpadem s klasifikačním
číslem 08 01 12, resp. stavebním odpadem s klasifikač. číslem 17 09 04. Vyčištěný obal lze
recyklovat.
Interiérová barva JOB je certifikována VÚPS Praha, certifikát č.:227/C5/2014/0100

