
Informace k přípravě barvy Hodnota VOC

Maximální hodnota dle směrnice 
2004/42/CE pro tento produkt kategorie 
"A" (Vnitřní matné stěny a stropy, lesk 

≤25 z úhlu 60°) je 40 g / l. Tento produkt 
obsahuje maximum VOC <9 g / l.

Ředění

Třída omyvatelnosti Povrchová úprava

První vrstva
30 - 60 minut
Druhá vrstva

3 - 4 hod.

Lesk

Přepočet na kilogramy

0,95 kg 3,87 kg 12,9 kg 1,29 kg 3,87 kg 12,9 kg

do 10%

750ml 3 l 10l
12,75 m² 51 m² 170 m²

Vydatnost z balení

 - dlouhá životnost    I    stálobarevnost

1l

CHARAKTERISTIKA

Balení - báze

EXTERIÉR

ACRYLAN MAX

TECHNICKÉ INFORMACE

 - TRIBRID nanotechnologie

 - vyřeší 6 hlavních příčin ničení fasád

15-17m²/l

Vydatnost Balení - bílá

3l 10l750 ml 3l 10l

AplikaceDoba schnutí

Měrná hmotnost (MH) a lesk

MH

Lesk

1,28 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

< 5 units z úhlu 60° (ISO 2813)

Mat Satén

Vysoce odolná fasádní barva, založená na inovativní technologii 
TRIBRID NANO (silikon - silikát - akrylát). Nabízí vynikající paro-
propustnost, dlouhou životnost a vysokou stálobarevnost i ve 
špatných povětrnostních podmínkách. 
Zabraňuje šesti nejčastějším problémům s fasádami:
MAXimální odolnost proti znečištění
MAXimální odolnost proti UV záření
MAXimální stálobarevnost
MAXimální přilnavost
MAXimální odolnost proti vodě
MAXimální prodyšnost vodních par

www.bodycolor.cz

Tónovací systém
ekologických barev

Barva  má  hustou  konzistenci a obsahuje  velké množství pig-
mentu  a  sušiny, který jsou usazeny  na dně. Je tedy nutné je 
dobře promíchat. 
Malé balení 750ml rozmíchávejte například dřevěnou špachtlí 
po  dobu alespoň 5 minut. U většího balení míchejte za pomoci 
vrtule a elektrického nářadí alespoň 3-5 minut.
Barvu občas promícehjte i v průběhu aplikace nebo pokud se s 
ní delší čas nepracovalo.



DISTRIBUCE
Dovoz a distribuci značky Vitex zajišťuje společnost                                                                                                       

BODY Color s.r.o., Studentská 1727, 511 01, Turnov. IČ 27543790

Prodej u našich Vitex partnerů na www.barvy-vitex.cz

SKLADOVÁNÍ
48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 35°C

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad 35°C nebo při vzdušné  vlhkosti nad 80%.

LIKVIDACE 
ODPADU

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení (bezpečná likvidace). Nevylévejte jí do 
podzemních vod. Plastový obal patří do tříděného odpadu. Nářadí po použití očistěte 

vodou (případně mýdlovou vodou).

POSTUP PRACÍ
Dobře si rozměřte malovanou plochu. Nezapomeňte na stropy a dvě vrstvy malby. Při 

práci dodržujte pracovní postupy a dbejte na bezpečnost.

APLIKACE A PŘÍPRAVA POVRCHU

Pro zaručení přesného barevného 
odstínu doporučujeme využít 
vzorkovnic Vitex a tónovat v 
systému Coloring mnoho tisíc 
odstínů.

MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ

Povrchy by měly být hlad-
ké, čisté a suché, zbavené 
mastnoty, prachu, uvolně-
ných nebo odlupujících se 
částic   barev. K  vyplnění 
trhlin  nebo  děr použijte  
tmel  Acrylic  Putty. Pro 
penetraci nových i starých 
povrchů použijte Acrylan 
Unco Eco.

U tmavších odstínů fasády 
se doporučuje penetrovat  
jednou  vrstvou  PreColor 
Primeru.  V  závislosti  na 
odstínu  vrchní  barvy  se 
penetrace probarví do po-
dobného odstínu čímž do-
sáhnete  vyšší  kryvosti 
vrchní barvy  a  menšího 
počtu  nátěrů. 

Barvu nanášejte štětcem, 
válečkem  nebo  stříkací 
pistolí.

Povrchy s různou savostí 
mají i různou dobu 
schnutí. Povrch je na do-
tyk suchý za cca 30 až 60 
minut. Druhou vrstvu na-
nášejte nejdříve po 3-4h. 
ale pokud je to možné po 
druhý  den.  Rychlost 
schnutí je závislá na teplo-
tě  a  vzdušné  vlhkosti.  S 
nižší teplotou a vyšší vlh-
kostí se doba schnutí pro-
dlužuje.


