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Typ materiálu Prémiová

Stupeň 
 
DIN EN 13 300 Odolno

K
 Stupeň lesku: střední lesk (měřeno v
 
Využití Pro omyvatel
 
Barva  bílá
 
Hustota  cca 
 
Pojivo  umělý
 
Vlastnosti   Obzvláště mírn

dez
křídovatění, vhodná pro airless nástřik. Šetrná
formaldehyd, amoniak, rozpouštědla a 

 Tendence k od
 K dispozici je certifikát
 einzA Latexfarbe Premium seidenglänzend

(certif
 
Spotřeba  120 
 
Podklad  Všechny omítky, beton, zdivo, s
 
Příprava podkladu  Podklad musí být čistý, suchý a 

disperz
základním nátěrem. 

 Silně savé nebo hrub
Tief
schopnost, musí být povrchově nesoudržné podklad
do mokrého
technick
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T E C H N I C K Ý  L I S T  č .  3 1 9 A  

atexfarbe seidenglänzend
Tónovatelná s

Prémiová latexová barva bez rozpouštědel, vysoce krycí. Omyvatelná podle DIN 53
Stupeň lesku jakostní třídy SSG: hedvábný lesk (20) SG. 

Odolnost proti oděru za mokra: třída 1 
Krycí schopnost za sucha: třída 1 při 7 m2/l 
Stupeň lesku: střední lesk (měřeno v úhlu 60°) 

Pro omyvatelné vnitřní nátěry s vysoce otěruvzdorným povrchem. 

bílá a velké množství barevných odstínů prostřednictvím systému míchání barev einz

cca 1,30 

umělý latex 

Obzvláště mírný zápach, velmi dobrá krycí schopnost, odolná
dezinfekčním prostředkům, propustná pro vodní páry; odolná vůči zásadám, odolná 
křídovatění, vhodná pro airless nástřik. Šetrná k životnímu prostředí, protože neobsahuje 
formaldehyd, amoniak, rozpouštědla a obsahuje minimum zbytkových monomerů.
Tendence k odstřikování při válečkování je extrémně nízká. 
K dispozici je certifikát odolnosti vůči dezinfekci podle DIN EN ISO 2812
einzA Latexfarbe Premium seidenglänzend neobsahuje žádné „aktivní látky pro
(certifikováno jako „fogging-frei“ zkušebním protokolem L 2068/20).

120 - 150 ml/m2 na jeden nátěr, v závislosti na podkladu. 

Všechny omítky, beton, zdivo, stěnové panely, dřevovláknité a sklovláknité

Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Podklad se připraví 
disperzními barvami. Zejména vysoce savé a nesoudržné podklady musí být předem ošetřeny 
základním nátěrem. Staré nátěry musí být zkontrolovány z hlediska nosnosti.
Silně savé nebo hrubé podklady je třeba předem ošetřit s einzA Aqua
Tiefgrund. Vzhledem k tomu, že poslední jmenovaný základní nátěr má velkou 
schopnost, musí být povrchově nesoudržné podklady několikrát penetrovány technikou mokrý 
do mokrého, aby bylo dosaženo dobrého zpevnění také na povrch
technických listech základních nátěrů einzA. 
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idenglänzend 
 

Tónovatelná s  

texová barva bez rozpouštědel, vysoce krycí. Omyvatelná podle DIN 53 778. 

 

ctvím systému míchání barev einzA-mix 

mi dobrá krycí schopnost, odolná vůči běžným čisticím a 
infekčním prostředkům, propustná pro vodní páry; odolná vůči zásadám, odolná vůči 

k životnímu prostředí, protože neobsahuje 
zbytkových monomerů. 

odolnosti vůči dezinfekci podle DIN EN ISO 2812-1. 
neobsahuje žádné „aktivní látky pro zamlžování“ 

. 

a sklovláknité tapety. 

 podle pravidel pro nátěry 
podklady musí být předem ošetřeny 
hlediska nosnosti. 

ady je třeba předem ošetřit s einzA Aqua-Tiefgrund nebo einzA 
základní nátěr má velkou penetrační 

několikrát penetrovány technikou mokrý 
povrchu. Dbejte prosím pokynů v 

prosím otočte!  
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Skladba nátěru Mezinátěr s einzA Latexfarbe seindenglänzend zředěný vodou až 10 %. Vrchní nátěr s einzA 
Latexfarbe seindenglänzend neředěný. 

 Jako mezinátěr lze použít vyplňující nebo plastické základní nátěry, např. einzA Fassadenweiß 
nebo einzA Latex-Plastik matt. Pro vysoce kvalitní interiérové nátěry doporučujeme především 
vyrovnat drsné a nerovné povrchy, aby bylo možné plně překrýt zrno omítky. 

 

Technika nanášení  Nanáší se válečkováním, natíráním nebo airless nástřikem. 
 Zpracování pomocí zařízení pro airless nástřik: 
 V závislosti na typu zařízení až do cca 10 % naředěný vodou. 
 Velikost otvoru trysky 0,74 mm = 0,029" nebo 0,63 mm = 0,025".  
 

Ekologické informace einzA Latexfarbe seindenglänzend ve standardním bílém provedení je bez obsahu 
rozpouštědel a biologicky kompatibilní. Odpovídajícím způsobem certifikováno a 
zdokumentováno testem s nálevníky založeným na Erlangenově metodě podle Gräfa s 
Tetrahymena pyriformis (testováno laboratořemi Dr. U. Noacka). „Erlanger Ciliatentest“, v 
případě potřeby si vyžádejte. 

 V případě míchání s einzA-mix může být přidáním pasty obsaženo malé množství rozpouštědla. 

 

Teplota zpracování  Teplota vzduchu a podkladu by neměla být nižší než +5°C. 

 
Doba schnutí Suché po cca 4 - 6 hodinách a přetíratelné po 12 hodinách. 

Konečná tvrdost po cca 28 dnech (při 20 °C a 65 % relativní vzdušné vlhkosti). 

 

Tónování Tónování pouze tónovacími barvami einzA nebo pomocí systému míchání barev einzA mix. 
Jiné univerzální tónovací koncentráty, univerzální tónovací barvy nebo pasty nebo jiné 
pigmentové přípravky mohou způsobit omezení kvality, proto by se neměly používat. 

 

Čištění nástrojů  Ihned po použití vodou. 

 

Skladování  V chladu, ale chráněné před mrazem, v uzavřených originálních obalech.  

 

Velikost balení  standardní 12,5 l 

 einzA mix 2 l – 6 l – 12,5 l 

 

Upozornění Otevřený, popřípadě zředěný materiál spotřebujte v co nejkratší době! 
 Konzervační látky šetrné k životnímu prostředí umožňují po otevření pouze krátké skladování.  

 

Bezpečnostní a výstražná upozornění  

Na produkt se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. Všechny potřebné informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu dle 
nařízení CLP (GHS) dle nařízení (EG) č. 1272/2008. K dispozici kdykoli na www.einzA.com nebo na vyžádání na 
sdb@einzA.com. 

Dodržujte pokyny na etiketách výrobku!  

 

Obsah VOC podle přílohy II směrnice 2004/42/EG  

 Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie a) 

 Wb: max. 30 g/l dle stupně II (2010)  

 Obsah VOC v einzA Latexfarbe Premium: < 0,5 g/l  

 

 

 
 

 

 
 
 
Výše uvedené informace byly pečlivě sestaveny podle aktuálního stavu znalostí technologií a měly by být použity jako doporučení. Vzhledem k různým 
možnostem aplikace a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají smluvní právní vztah a nezbavují zpracovatele povinnosti otestovat vhodnost použití 
našich produktů na vlastní odpovědnost. Dále platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
Vydání 11/2020; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 


