
T E C H N I C K Ý NÁVOD  č. 3 3 9 

Wandfarbe 333 matná 
Tónování provedla einzA mix 
 
Druh materiálu  Umělohmotná disperzní nátěrová hmota bez rozpouštědel, matná. 

Využití v interiéru, omyvatelná dle DIN 53 778 WM 
 
DIN EN 13 300   Odolnost proti otěru za mokra: třída 3 

Krytí za sucha: třída 1 při 7 m2/l (Standartní bílá) 
Krytí za sucha: třída 2 při 7 m2/l (einzA Mix) 
Stupeň lesku: matná 
 

Využití    Na silně krycí vnitřní nátěry stěn a stropů 
 
Barevný odstín   Bílá a starobílá 02 dle FTK einzA Malermix Forte (Standard), 
   stejně jako mnoho dalších barevných odstínů od einzA-mix Farbmisch-System 

 
Hustota   ca. 1,53 (Standard bílá) 
 
Pojivo    Umělohmotná disperze 
 
Vlastnosti  Vysoká kryvost, velmi dobře vyplňuje. Barevný tón vysokého stupně bělosti. Výborná 

zpracovatelnost.  Propouští vodní páru. Vhodná pro airless nástřik. Neobsahuje 
formaldehyd. Barva einzA 333 matná neobsahuje žádné „fogging-aktivní látky“ 
(certifikována jako „fogging-frei“ dle zkušebního protokolu LAB 1687/09) 
 

Spotřeba   120 - 150 ml/m2 na jeden nátěr v závislosti na podkladu 
 
Podklady  Vhodné pro všechny pevné, čisté a suché vnitřní omítky, beton, pórobeton, zdivo, 

stěnové tvárnice, hrubovláknité tapety. 
 

Příprava podkladu  Podklad je připraven dle známých pravidel pro nátěry s disperzními barvami. Obzvlášť 
silně savé povrchy a drolivé podklady se musí ošetřit základovou penetrací. U starých 
nátěrů je třeba ověřit jejich nosnost. Pevně přilnavé intaktní nátěry z disperzních hmot 
lze po očištění přetřít. Nátěry z klihových barev a špatně přilínající nátěry z tzv. 
směsných pojiv je nutno napřed odstranit. Výběr nejvhodnější základní penetrace se 
řídí dle požadavku jednotlivých podkladů. Prosím dbejte technických návodů 
jednotlivých einzA základových penetračních hmot. 

 
Skladba nátěru   Nové, nenatřené plochy: 

Jeden mezinátěr ředěný vodou do 10% 
Jeden finální nátěr neředěný nebo ředěný vodou do 5% 
Již natřené plochy 
Většinou stačí jeden sytý nátěr. 
 

Technika nanášení  Nanáší se válečkováním, natíráním nebo nástřikem airless. 
Zpracování nástřikem pomocí zařízení airlees: 
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. 
 

Ekologická upozornění EinzA Wandfarbe 333 standardně v bílé barvě neobsahuje rozpouštědla a je biologicky 
snesitelná. 
Odpovídající certifikace a dokumentace dle testu Ciliate získané dle grafu s 
Tetrahymena pyriformis (ověřeno laboratořemi Dr. U. Noacka). Získaný test v případě 
potřeby na vyžádání. V případě míchání einzA-mix mohou být přítomny kvůli přidávání 
pasty nepatrné části rozpouštědla. 
 

Teplota zpracování  Teplota vzduchu a povrchu nesmí překročit méně než +5 °C 
 
Tónování Tónování pouze tónovacími barvami einzA nebo pomocí tónovacího systému barev 

einzA –mix. Ostatní univerzální tónovací koncentráty, univerzální tónovací barvy, pasty 
nebo jiné pigmentové přípravky mohou výrazně omezit kvalitu, a proto by neměly být 
používány. 
 



Čištění nástrojů   Ihned po použití opláchněte vodou. 
 
Skladování  V chladu. Chraňte před mrazem v uzavřených originálních obalech. Načatá balení 

dobře uzavřít 
 

Likvidace   Prázdné nádoby odevzdejte k recyklaci 
 
Velikost balení   Standard 2,5 l - 5,0 l - 10,0 l - 12,5 l 

einzA mix 2 l - 6 l - 12,5 l 
 

Poznámka  Otevřené nádoby nebo zředěný materiál zpracovávejte v co nejkratší době! 
Konzervační látky šetrné k životnímu prostředí umožňují po otevření pouze krátkodobé 
skladování. 
 

 
Bezpečnostní a výstražná upozornění 
 
Na produkt se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 
 
Všechny potřebné informace v bezpečnostním listu dle nařízení CLP (GHS) dle nařízení (EG) C. 1272/2008 včetně. K dispozici kdykoli na www.einzA.com 
nebo na vyžádání na sdb@einzA.com. 
Dodržujte pokyny na štítcích nádob! 
 
Obsah VOC podle přílohy II směrnice 2004/42 / ES 
 
Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie a) 
 
Wb: max. 30 g/l dle stupně II (2010) 
 
Obsah VOC v einzA (mix) Wandfarbe 333: <0,5 g/l 
 

 

 
Uvedené údaje byly svědomitě sestaveny dle současných znalostí testovací technologie a slouží jako směrnice. Vzhledem k všestrannosti aplikačních a 
pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají na smluvním právním vztahu a nezbavují zpracovatele toho, aby testoval naše produkty z hlediska jejich 
vhodnosti na vlastní zodpovědnost. Ostatně platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
 
Vydání 01/2019; tímto ztrácí dosud vydané technické návody na platnosti. 

 
 

http://www.einza.com/

