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T E C H N I C K Ý  L I S T  No. 451A 

in-acryl Superweiß 

Typ materiálu brilantní bílá emulzní barva vhodná pro interiéry, vysoká krycí schopnost, 

matná, bez rozpouštědel 

DIN EN 13 300 odolnost proti oděru za morka: Třída 3 

 Vydatnost za sucha: Třída 1 při 7m2/l 

 Stupeň lesku: matný 

Účel aplikace pro vysoce krycí nátěry v interiéru 

Barevný odstín bílý 

Hustota cca. 1,53 

Pojivový základ plastická disperze 

Vlastnosti vynikající krycí schopnost za mokra i za sucha, rychlá a snadná 

zpracovatelnost. Lze aplikovat i bezvzduchovým nástřikem. Šetrné 

k životnímu prostředí, protože neobsahuje formaldehyd, amoniak a 

rozpouštědla. 

Spotřeba 120-170 ml/m2 na jeden nátěr v závislosti na povrchu. 

Povrchy vhodné pro všechny nové i staré, pevné, čisté a suché vnitřní omítky, beton, 

pórobeton, zdivo, stěnové panely, dřevotřískové tapety. 

Příprava povrchů Povrchy je třeba připravit na nátěr v souladu s pravidly pro nátěry emulzními 

barvami. Zejména vysoce savé a volné povrchy by měly být předem ošetřeny 

základním nátěrem. U starých nátěru je nutné zkontrolovat jejich nosnost. 

Přilnavé, neporušené disperzní nátěry lze po vyčištění přelakovat. Špatně 

přilnavé nátěry tzv. nátěry ze směsného pojiva musí být odstraněny. Výběr 

nejvhodnějšího základního nátěru závisí na požadavcích povrchu. 

 Dodržujte prosím informace technických listů pro základní nátěry einzA. 

Lakování Nové, nenatřené plochy: 

 Mezinátěr ředěný až z 10% vodou. Vrchní nátěr neředěný nebo zředěný do 

5% vodou  

Již natřené povrchy: 

Obvykle postačí neředěný nátěr.    P.T.O.! 



 

Nr. 451A; - 2 -                                                                                                                                                                 

 
 

 

Technika zpracování Lze aplikovat válečkem, štětcem nebo bezvzduchovým nástřikem. 

    Zpracování zařízeními pro bezvzduchový nástřik:  

    Podle typu přístroje neředěný nebo ředěný do 10% vodou. 

    Velikost trysky: 0,43-0,63 mm nebo 0,017“- 0,025“; Filtr: 60 mesh. 

Ekologické poznámky einzA in-acryl Superweiß neobsahuje rozpouštědla a je biologicky 

kompatibilní. Příslušně certifikováno a doloženo testem řasinek na základě 

Erlangenovy metody podle Gräfa s Tetrahymena pyriformis (testováno v Dr. 

U. Noack Laboratories). „Erlangen ciliate test“, vyžádejte si v případě 

potřeby. 

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

Schnutí Suché po cca. 4-6 hodinách, zpracovatelné po cca. 12 hodinách. 

 Úplné vytvrzení po cca. 28 dnech (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti 65%). 

Tónování pouze s pomocí einzA barevných tónů a tónovacími barvami. 

 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. 

Likvidace k recyklaci použijte pouze zcela prázdné nádoby. 

Velikost balení 12,5 l – 5 l 

Doporučení Otevřený nebo zředěný materiál zpracujte v krátké době!  

Ekologické konzervační látky umožňují po otevření pouze krátké skladování. 

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 a) 

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

  Obsah VOC ve směsi einzA in-acryl Superweiß: <1 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 05/2021; 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

