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T E C H N I C K Ý  L I S T  č .  3 5 0 A  

mineralit Bio-Innenfarbe
Tónovatelná s

Disperzní silikátová barva bez konzervačních látek, podle VOB DIN 18 363 2.4.1.

Matná, pro vnitřní použití, bez rozpouštědel, omyvatelná podle DIN 53

Odolnost proti oděru za mokra: třída 2 

Krycí schopnost za sucha: třída 1 při 7 m2/l 

Stupeň lesku: hluboký mat 

Pro vnitřní nátěry stropů a stěn. 

cca 1,43 (standardní bílá) 

bílá a velké množství barevných odstínů prostřednictvím systému míchání barev einz

Draselné vodní sklo s přídavkem organických stabilizátorů (< 5 %) 

einzA mineralit Bio-Innenfarbe má dobrou krycí schopnost v bílé i ve všech barevných 
odstínech, vynikající vlastnosti zpracování; udržuje difuzibilitu a tím i výměnu vlhkosti podkladu, 
zaručuje zdravé vnitřní klima. Po zaschnutí vytváří matný povrch
Innenfarbe neobsahuje žádné „aktivní látky pro zamlžování“ (certif
zkušebním protokolem LAB 1685/09). 

einzA mineralit Bio-Innenfarbe splňuje požadavky na stavební materiály třídy B2 a B1, a je 
proto zařazena do třídy stavebních materiálů B1 (nehořlavé stavební materiály) podle 
4102 část 1 (květen 1998). S certifikátem č. 230007632 ze dne 18. listopadu 2010 (testováno 
a certifikováno MPA NRW) 

einzA mineralit Bio-Innenfarbe je opatřena certifikátem IUG „Vhodné pro alergiky“. 
Certifikováno podle aktuálních testů z června 2017, platné do 1. srpna 2021. Certifikát najdete 
na webové stránce www.einzA.com pod ... 

» Technisch Informationen » Prüfzertifikate 

... a lze jej tam kdykoliv stáhnout pomocí "Download". 

120 – 170 ml/m2 na jeden nátěr, v závislosti na podkladu. 
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Podklad  Vhodná na jakýkoli suchý povrch, který je nosný pro omyvatelné nátěry: např. beton, omítka, 
přírodní a umělý kámen, vláknitý cement, lehké stavební desky, lepenka atd. 

 Jako podklad nejsou vhodné nátěry olejovými, lakovými a lesklými disperzními barvami. 

 

Příprava podkladu  Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Vysoce savé a nesoudržné podklady musí být předem 
ošetřeny základním nátěrem. Jako základní nátěr použijte einzA mineralit Grundiermittel nebo 
einzA Aqua-Tiefgrund. 

 Věnujte prosím pozornost informacím v technickém listu produktu. Dobře přilnavé, matné, 
neporušené disperzní nátěry lze po očištění přetírat. Sprašující nátěry a špatně vázané tzv. 
smíšené nátěry je třeba odstranit. 

 

Skladba nátěru Nové, nenatřené plochy: 

 Jeden mezinátěr s einzA mineralit Bio-Innenfarbe zředěný vodou až 10 %. Jeden vrchní nátěr 
neředěný. 

 Již natřené plochy: 

 Většinou je dostačující jeden plný nátěr. 

 

Technika nanášení  einzA mineralit Bio-Innenfarbe je připravena k nanášení. 

 Nanáší se natíráním, válečkováním nebo airless nástřikem. 

 Zpracování pomocí zařízení pro airless nástřik: 

 V závislosti na typu zařízení až do cca 10 % naředěné vodou. 
 Velikost otvoru trysky 0,74 mm = 0,029" nebo 0,63 mm = 0,025".  
 Filtr: 60 ok. 

 

Bezpečnostní opatření Zakryjte okolní povrchy jako je sklo, glazované cihly a přírodní kámen. Případné stříkance 
ihned odstraňte vodou. Oči a citlivé oblasti pokožky musí být chráněny před postříkáním 
barvou, v případě potřeby je opláchněte velkým množstvím vody. 

 

Ekologické informace einzA mineralit Bio-Innenfarbe ve standardním bílém provedení je bez obsahu rozpouštědel a 
biologicky kompatibilní. Zdokumentováno zprávou zkušebního ústavu laboratoří Dr. U. Noacka 
(„Erlanger Ciliatentest“, v případě potřeby si vyžádejte). 

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

 

Stavebně-fyzikální hodnoty 

(standardní bílé provedení) Ekvivalentní difuzní tloušťka dle DIN 52 615  sd = 0,012 m 

 

Teplota zpracování  Teplota vzduchu a podkladu by neměla být nižší než +6 °C. 

 

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.  

 

Likvidace  K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. 

 

Velikost balení  standardní 2,5 l – 12,5 l 

 einzA mix 6 l – 12,5 l 

 

Upozornění Otevřený, popřípadě zředěný materiál spotřebujte v co nejkratší době! 

 

 

pokračování na straně 3! 
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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 mineralit Bio-Innenfarbe: < 0,5 g/l  

 

Deklarace „baubook“  einzA mineralit Bio-Innenfarbe splňuje kritéria baubook a je také uložena v "ekologickém 
seznamu baubook" ... 

 http://www.baubook.info/m/PHP/Info.php?SI=2142685780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 06/2020; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 


