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T E C H N I C K Ý  L I S T  č .  3 6 2 A  

   Samtlatex 
 

 
 
 
Typ materiálu Umělá latexová barva s hedvábným leskem, bez rozpouštědel. 

 

DIN EN 13 300 Odolnost proti oděru za mokra: třída 2 

Krycí schopnost za sucha: třída 2 při 7 m2/l 

 Stupeň lesku: střední lesk (85°) 

 

Využití Pro otěruvzdorné vnitřní nátěry podle DIN 53 778 SSG. 

 

Barva  bílá 

 

Hustota  cca 1,34 

 

Pojivo  umělý latex 

 

Vlastnosti  Velmi dobrá přilnavost, bez kalu, dobré pokrytí okrajů a vrcholů zrn omítky, odolný vůči 
alkáliím, propustný pro vodní páry, bez obsahu formaldehydu, vytváří odolný film, odolný vůči 
vodnatým dezinfekčním a čisticím prostředkům. Vhodný pro airless stříkání. einzA Samtlatex 
Plus neobsahuje žádné „aktivní látky pro zamlžování“ (certifikováno jako „fogging-frei“ 
zkušebním protokolem L 2069/20) 

 

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

 

Podklad  Vhodný pro všechny pevné, čisté a suché staré i nové omítky, beton všeho druhu, pórobeton v 
interiéru, zdivo, stěnové panely, dřevovláknité tapety. 

 

Příprava podkladu  Podklad se připraví podle pravidel pro nátěry disperzními barvami. Zejména vysoce savé a 
nesoudržné podklady musí být předem ošetřeny základním nátěrem. Staré nátěry musí být 
zkontrolovány z hlediska nosnosti. Dobře přilnavé neporušené disperzní nátěry lze po očištění 
přetírat. Lepivé nátěry a špatně vázané tzv. smíšené nátěry je třeba odstranit. Výběr 
nejvhodnějšího základního nátěru závisí na požadavcích podkladu. 

 Dbejte prosím pokynů v technických listech základních nátěrů einzA. 

 

Skladba nátěru Nové, nenatírané povrchy: 
 Mezinátěr zředěný vodou do 5%. Jeden vrchní nátěr neředěný. 

  Již natřené povrchy: obvykle stačí jeden plný nátěr. 

 

Technika nanášení  Nanáší se válečkováním, natíráním nebo airless nástřikem. Zpracování pomocí zařízení pro 
airless nástřik: v závislosti na typu zařízení neředěný nebo až do cca 10 % naředěný vodou. 
Velikost otvoru: tryska 0,43 - 0,63 mm nebo 0,017" - 0,025", filtr: 60 ok. 

 

prosím otočte!  
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Ekologické informace einzA Samtlatex je bez obsahu rozpouštědel a biologicky kompatibilní. 

 To dokazuje zpráva Dr. U. Noack Laboratorien z 31157 Sarstedt („Erlanger Ciliatentest“ - v případě 
potřeby si vyžádejte). 

 

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

 

Tónování tónovacími barvami einzA 

 

Čištění nástrojů  Ihned po použití vodou. 

 

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

 

Likvidace  K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné obaly. 

 

Velikost balení  2,5 l – 5 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 Samtlatex: < 1 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. 


