TECHNICKÝ LIST

SAKRET KHIF

akrylátová vnitřní barva

Akrylátová barva KHIF je vodou ředitelná akrylátová vnitřní barva pro finální povrchovou úpravu.
Oblast použití:
• pro stěny a stropy
• pro vnitřní prostředí
• pro ruční zpracování
• akrylátová vnitřní barva pro finální povrchovou úpravu omítek, zdiva,
betonových ploch, sádrokartonových desek apod.
• rychleschnoucí, matná
• výborně kryvá a roztíratelná
• otěruvzdorná, plně omyvatelná
• paropropustná, hydrofobní
• tónovaná dle vzorníku SAKRET SPEKTRUM a běžných vzorníků
barev
Složení materiálu:
Směs pigmentů a plniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou
aditiv. Neobsahuje těžké kovy.
Technické vlastnosti:
obsah netěkavých složek
min. 65 %

Spotřeba/vydatnost:
Požadavky na podklad:

Aplikace:

Zajištění kvality:
Balení:
Likvidace obalu:
Způsob a doba skladování:

měrná hmotnost
1500 kg/m3
bělost
min. 95 %
difúzní odpor
max. 0,04 m
přídržnost k betonu
min. 0,3 N/mm2
odolnost proti oděru za mokra
dle ČSN EN 13300
třída 2
2
0,25 – 0,4 kg/m dle typu podkladu a manipulaci s nářadím.
Podklad musí být pevný, nosný, čistý, nemastný, bez biologického napadení a obsahu škodlivých solí. Všechny savé podklady upravit penetračním nátěrem AK Grund.
Nové omítky: musí být vyzrálé, kontrolu lze provést pH papírkem nebo
roztokem fenolftaleinu.
Staré omítky: očistit, povrch vyspravit a případně sjednotit penetračním
nátěrem AK-Grund.
Dřevotřískové, dřevovláknité a sádrokartonové desky: obrousit, očistit,
zbavit prachu a volných částí.
•
•
•
•

barva se dokonale promíchá
nátěr se provádí ve dvou vrstvách
nanášení se provádí štětkou válečkem nebo stříkáním
časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách,
nátěr je přetíratelný při teplotě + 20°C a relativní vlhkosti vzduchu
65 % po 1 hodině
• barva se zpracovává při teplotách od + 5°C do + 30°C
• při aplikaci chránit natírané plochy před slunečným svitem a do zaschnutí před deštěm
• lze ředit max. 10 % ředidla AK Grund eventuelně čistou vodou nebo
jejich směsí
Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.
V plastových vědrech po 6,8 a 13,6 kg.
Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatním odpadem.
Skladovat lze v uzavřeném nepoškozeném originálním obalu, odděleně
od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě +5 až 25°C. Přepravovat pouze při
teplotách +5 až 35°C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT!
Záruční doba 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.
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TECHNICKÝ LIST

SAKRET KHIF
Bezpečnost:

První pomoc:

akrylátová vnitřní barva
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické
legislativy. Při práci nejezte, nekuřte a používejte ochranný oděv a pomůcky. Po práci omýt ruce a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte
mimo dosah dětí.
Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít cca 0,5 l vody, nevyvolávat
zvracení a vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývejte 10 - 15
min. vodou a hned konzultujte s očním lékařem, lékaři předložte
k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož i
uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se
zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavenišť však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.
Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.
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