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

JOB ekonomik    BÍLÁ MALÍŘSKÁ BARVA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bílá vnitřní , matná, paropropustná, rychleschnoucí vodou ředitelná barva s vynikající 
roztíratelností a vysokou kryvostí, 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 všech druhů vnitřních stěnových a stropních povrchů, včetně sanačních omítek. 
 

Nanášení :   nejlépe stříkáním (lze i stříkací technikou Airless), výborně nátěrem štětkou, dobře 

 válečkem . Barva JOB ekonomik se ředí  čistou vodou. 

 mísící poměr :  na 1 kg barvy se přidá  max. 0,1 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 
0

C. Podklad musí být zbaven 

starých nepřilnavých nátěrů, prachu, mastných skvrn a jiných nečistot. Nerovnosti  nebo praskliny 

se vytmelí disperzním tmelem nebo sádrou. Silně narušené povrchy je nutné zpenetrovat vhodnou 

penetrací. První nátěr doporučujeme naředit vodou.  Další nátěr se nanáší válečkem, štětkou nebo 

stříkáním po úplném zaschnutí prvního nátěru. 

 
Doba zasychání :   2 - 4 hod. dle teploty a vlhkosti podkladu a okolního prostředí.  
 

Vydatnost : ca 3-4 m
2

 z 1 kg hotového nátěru na dvě vrstvy (závisí na savosti a hrubosti podkladu). 
 

Balení :   PET vědra : á 8 kg ; á 15 kg ; á 25 kg ; á 40 kg 
 

Bezpečnost a hygiena práce :   Barva JOB ekonomik  je nehořlavá a prakticky nejedovatá. Přímý 

styk s pokožkou může způsobovat její vysušení, u zvláště citlivých osob mírné podráždění. Při práci 

používat pracovní oděv a rukavice,  při stříkání používat respirátor. Dále dodržovat zásady osobní 

hygieny, při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po skončení práce umýt pokožku teplou vodou a mýdlem, 

dále pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem typu Indulona A/64, A/85 nebo Reparon. 

 
První pomoc : - při zasažení očí................vymývat proudem čisté vlažné vody alespoň 10 minut  

       a vyhledat lékařskou pomoc. 

               -při náhodném požití……vypláchnout ústa a dát vypít asi 1/2 litru čisté vody. 

  -při potřísnění pokožky…odstranit zasažený oděv a pokožku omýt čistou vodou a

               mýdlem. 

 
 

Skladování :   v původních obalech při teplotách  + 5
 0

C až + 30 
0

C  je skladovatelnost v krytých 

 skladech 12 měsíců bez změny vlastností.  Barvu JOB ekonomik je nutno chránit před 

 zmrznutím! Obaly nesmí být vystaveny slunečnímu záření a teplotám nad + 30 
0

C. 
 

Ekologie :   zbytky, úkapy a nálepy lze po zaschnutí ukládat na skládce stavebního odpadu. 

 Prázdné obaly čistě vymyté se vrací zpět k recyklaci nebo se likvidují spálením v 

 odpovídající spalovně. 

 

Interiérová barva JOB ekonomik  je certifikována VÚPS Praha, certifikát č.: 227/C5/2014/0100 
 

 
 


