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Typ materiálu Vysoce kvalitní 
 VOC pro interiérové disper
 bez rozpouštědel; bez
 einz
 
DIN EN 13 300 Odolno

K
 Stupeň lesku
 
Využití Pro vysoce kvalitní nátěry stěn a stropů
 
Barva  bílá
 
Hustota  cca 
 
Pojivo  umělá disperze
 
Vlastnosti  einz

Hluboce matný
zpracování, bez odkapávání a 
dispozici je certi
EN ISO 4628

 einz
frei

 
Spotřeba  120 
 
Podklad  Vhodný pro všechny pevné, čisté a suché vnitřní omítky, beton, pórobeton, zdivo, stěnové 

panely, 
 
Příprava podkladu  Podklad musí být připraven

Zejména vysoce savé a nesoudržné
Staré nátěry musí být zkontrolovány z
disperzními barvami lze 
nátěrů je třeba odstranit

 Výběr nejvhodnějšího základního nátěru závisí na 
pokynů v technických listech 
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Karat
Tónovatelné s

Vysoce kvalitní interiérová barva, vyrobená podle přísných standardů
VOC pro interiérové disperzní barvy: LF - biologicky kompatibilní; 
bez rozpouštědel; bez amoniaku a absolutně bez zápachu. 
einzA Karat-plus má PLUS v krycí schopnosti.  

Odolnost proti oděru za mokra: třída 1 
Krycí schopnost za sucha: třída 1 při 8 m2/l 
Stupeň lesku: hluboký mat 

Pro vysoce kvalitní nátěry stěn a stropů všeho druhu v interiéru. 

bílá a velké množství barevných odstínů prostřednictvím systému míchání barev einz

cca 1,57 (standardní bílá) 

umělá disperze 

einzA Karat-plus « je vysoce krycí; připravený k použití; často použitelný
Hluboce matný, rovnoměrný povrch; dobrá přilnavost; obzvláště elegantní vlastnosti
zpracování, bez odkapávání a stříkání. Vhodný pro airless nástřik. Neobsahuje formaldehyd. K 
dispozici je certifikát odolnosti vůči dezinfekčním prostředkům podle 
EN ISO 4628-1. 
einzA Karat-Plus neobsahuje žádné „aktivní látky pro zamlžování“. (certifikováno jako „
frei“ se zkušebním protokolem LAB 1766a/09) 

120 - 140 ml/m2 na jeden nátěr, v závislosti na podkladu. 

Vhodný pro všechny pevné, čisté a suché vnitřní omítky, beton, pórobeton, zdivo, stěnové 
panely, dřevovláknité tapety. 

Podklad musí být připraven podle obecně platných pravidel pro 
Zejména vysoce savé a nesoudržné podklady musí být předem ošetřeny základním nátěrem. 
Staré nátěry musí být zkontrolovány z hlediska nosnosti. Dobře 
disperzními barvami lze po očištění přetírat. Sprašující nátěry a špatně vázané vrstvy starých 
nátěrů je třeba odstranit. 
Výběr nejvhodnějšího základního nátěru závisí na parametrech
pokynů v technických listech pro základní nátěry einzA. 
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Karat-plus 
 

s  

standardů 

ctvím systému míchání barev einzA-mix 

často použitelný jako jednovrstvý nátěr. 
, rovnoměrný povrch; dobrá přilnavost; obzvláště elegantní vlastnosti 

. Neobsahuje formaldehyd. K 
podle DIN EN ISO 2812-3 a DIN 

látky pro zamlžování“. (certifikováno jako „fogging-

Vhodný pro všechny pevné, čisté a suché vnitřní omítky, beton, pórobeton, zdivo, stěnové 

del pro nátěry disperzními barvami. 
podklady musí být předem ošetřeny základním nátěrem. 

 přilnavé, neporušené nátěry 
Sprašující nátěry a špatně vázané vrstvy starých 

parametrech podkladu. Dbejte prosím 

prosím otočte!  
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Skladba nátěru Na nových i starých podkladech je obvykle dostačující 
 jeden plný nátěr, neředěný nebo zředěný vodou do 5 %. 

Na hrubých, velmi nerovných površích: 
Mezinátěr zředěný vodou do 10 %, 
vrchní nátěr neředěný nebo zředěný vodou do 5 %. 

 

Technika nanášení  Nanáší se válečkováním, natíráním nebo airless nástřikem. 
 einzA Karat-plus lze zpracovat rychle a vytváří uzavřený, nepříliš silný film, takže zbytečně 

nezakrývá strukturu podkladu. 
 Zpracování pomocí zařízení pro airless nástřik: 
 V závislosti na typu zařízení neředěný nebo až do cca 10 % naředěný vodou. 
 Velikost otvoru trysky 0,43 - 0,63 mm nebo 0,017" - 0,025", filtr: 60 ok. 
 (je třeba dodržovat pokyny výrobce zařízení) 
 

Ekologické informace einzA Karat-plus 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. 

 

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 – 5 l – 10 l – 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 (mix) Karat-plus: < 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 03/2020; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 


