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T E C H N I C K Ý  L I S T  No. 470 

Dekoquarz 
Shoda barev s  

 

Typ materiálu   Dekorativní texturovaný nátěr pro stěny a stropy v interiéru. 

Vhodné i pro kreativní techniky kropení. Odolnost proti oděru za mokra ve 

třídě 3 podle DIN EN 13 300. 

Účel aplikace Dekorativní texturovaný nátěr. einzA Dekoquarz se nanáší válečkem nebo 

nástřikem vhodnou stříkací pistolí. 

Barevný odstín Bílá a také velké množství barevných odstínů prostřednictvím systému 

míchání barev einzA-mix. 

Hustota 1,62 g/cm3 

Pojivový základ Akrylový kopolymer 

Vlastnosti Snadno zpracovatelný, bez změkčovadel a odolný vůči zásadám. 

Spotřeba cca. 0,4-0,8 kg/m2 nebo 250-500 ml/m2 

 Hodnoty spotřeby závisí na podkladu a lze je určit zkušební aplikací na 

podklad.  

Povrchy Lze aplikovat na jakýkoliv pevný, čistý, suchý a rovný povrch, jako je beton, 

zdivo a omítky všeho druhu. Vláknocement, dřevotříska a sololit. Vhodné i 

pro lakované podklady. 

Příprava povrchů Uvolněné části a staré nátěry, které již nejsou stabilní, musí být odstraněny. 

 Vysoce porézní a písčité povrchy napenetrujte pomocí einzA Aqua Tiefgrund 

a křídující, ale stabilní staré nátěry pomocí přípravku einzA Hydrosol. 

Omítkové a betonové podklady by měly být na vzduchu suché. 

Technika zpracování einzA Dekoquarz je připraven k použití, lze jej upravit malým množstvím vody 

v závislosti na podkladu a způsobu aplikace. Před použitím dobře a pomalu 

promíchejte. Při nanášení válečkem se doporučuje následné přetření 

plochým štětcem. 

Schnutí obecně je einzA Dekoquarz suchý na dotek po cca 6 hodinách a zcela suchý 

po cca 24 hodinách. 

Teplota zpracování teplota vzduchu a podkladu nesmí být nižší než +5°C. 

P.T.O.! 

 



 

Nr. 470; - 2 -                                                                                                                                                                 

 

 

Tónování tónování pomocí systému míchání barev einzA-mix. 

 Jiné univerzální tónovací koncentráty, tónovací barvy, barvící pasty nebo jiné 

pigmentované přípravky mohou způsobit omezení kvality, a proto by se 

neměly používat. 

Čištění nástrojů ihned po použití očistěte vodou. 

Uskladnění skladujte na chladném místě, chráněném před mrazem v uzavřené originální 

nádobě. Otevřený nebo zředěný materiál zpracujte v krátké době! Ekologické 

konzervační látky umožňují po otevření pouze krátké skladování. 

Likvidace k recyklaci použijte pouze zcela prázdné nádoby. 

Velikost balení Standardní (bílá): 15 l 

 einzA mix (Základ 1): 12,5 l 

Bezpečnostní rady a značení 

Na tento výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle 

nařízení CLP (GHS) odpovídajícího nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny 

potřebné informace jsou k dispozici na adrese www.einzA.com nebo na 

vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

  Mezní hodnoty VOC dle přílohy II A (podkategorie g) 

 Lb: max. 30 g/l reg. úroveň II (2010) 

  Obsah VOC ve směsi einzA Dekoquarz: <30 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 
Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 
spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky. 

Vydání 03/2018; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 

https://d.docs.live.net/bf12f514ab9f4e60/Dokumenty/www.einzA.com
https://d.docs.live.net/bf12f514ab9f4e60/Dokumenty/sdb@einzA.com

