Prince Color® Multi Top FK
Prírodná vápenná farba na obnovu historických fasád
Rozsah použitia

Spracovanie

• Do interiérov aj exteriérov.
• Na renováciu historických fasád.
• Vhodná pre novostavby- vhodná pre alergikov.

Nariedená farba sa nanáša maliarskou štetkou
krížom. Farbu je treba dobre roztierať. Farbu je možné
nanášať aj nástrekom vhodným zariadením. Nanáša sa
minimálne v dvoch vrstvách. Pri aplikácii prefarbeného
náteru odporúčame naniesť základný náter bielou,
netónovanou farbou. Plnú kryciu schopnosť dosiahne
farba až po dokonalom vyschnutí. Doba schnutia
závisí od poveternostných podmienok, pri +20 °C je
to cca 12 hod. Po aplikácii je nutné ošetrenú plochu
chrániť pred dažďom! V prípade tónovania vlastnými
pigmentami odporúčame dodržať max. dávkovanie
pigmentov do 8 % hmotnostne.

Vlastnosti produktu
•
•
•
•
•
•
•
•

Prírodná báza, bez obsahu disperzií.
Odolná proti oteru.
Vysoko dezinfekčné účinky.
Preventívne pôsobí proti rastu plesní.
Vysoko priedušná.
Vytvrdzuje bez pnutia.
Bez statického náboja – steny sa nešpinia.
Bez zápachu.

Spotřeba

Upozornenie

0,3 – 0,6 kg/m2, v závislosti od stavu a savosti omietky.
Na stanovenie presnej spotreby na konkrétnom
podklade je vhodné naniesť farbu na skúšobnú plochu.

Na zmenu farebného odtieňa a štruktúry povrchu v
dôsledku poveternostných vplyvov a vplyvov životného
prostredia (napr. čiastočky obsiahnuté vo vzduchu) nie
je možné poskytnúť záruku. Technická funkčnosť je
zaistená.

Balení a skladovatelnost

Čistenie náradia

• Balenie v 15 kg plastových vedrách.
• Skladovateľnosť min. 12 mesiacov v uzavretých
nádobách na chladnom mieste. Pri nespracovaní
celého balenia je treba zvyšok prekryť čistou vodou
a dobre uzavrieť. Chrániť pred mrazom.

Okamžite po skončení práce čistou vodou.

Úprava podkladu
• Podklad musí být minerálny, savý, čistý a súdržný,
zbavený organických nečistôt.
• Nevhodné podkladové vrstvy, ako napr. disperzné,
silikónové, olejové, ílové nátery alebo vrstvy je treba
odstrániť.
• Málo nasiakavé vrstvy je potrebné odstrániť, popr.
narušiť zdrsnením.
• Farbu je možné aplikovať aj na vápenno-cementový
podklad.
• Pred aplikáciou náteru je nutné podklad dostatočne
navlhčiť (aj medzi jednotlivými vrstvami náteru), inak
hrozí nebezpečenstvo kriedovania náteru.
• Teplota podkladu a pri spracovaní: +5 °C až +25 °C
• Farbu nenanášať pri silnom vetre a osvite natieranej
plochy.

Miešanie
• Celé balenie (15 kg) zmiešať s 3 litrami čistej vody
a dobre premiešať. V prípade silno nasiakavého
podkladu pridáme ďalších 10 % pitnej vody (cca 2 l).

Bezpečnostní pokyny
• Chráňte si oči a pokožku.
• Noste ochranné rukavice.
• Pri styku s pokožkou okamžite umyť mydlom a
veľkým množstvom vody.
• Pri vstriekntí do oka vyplachujte oko s otvoreným
viečkom minimálne 15 minút dostatočným
množstvom vody, konzultujte s očným lekárom.
• Pri požití si ihneď vypláchnite ústa a potom vypite
veľa vody, vyhľadajte lekársku pomoc.
• Výrobok sa nesmie dostať do rúk deťom.
• Ďalšie informácie sú uvedené v bezpečnostnom
liste.
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Kontrola kvality
Priebežná laboratórna kontrola výroby.

Technická podpora
Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko
spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou
podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
Internet: www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis
T 0918 111 918
T 0918 444 918
T 0903 400 851
T 0918 444 918
T 0918 594 016
T 0903 776 800

Bratislava I.– V, Senec
Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica,Tvrdošín

T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom,Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš,
Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice–okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným
znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo.
Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.
Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk
Vydané: Marec 2013
Novým vydaním stráca staré platnosť.

