
Informace k přípravě barvy Hodnoty VOC

Třída omyvatelnosti Povrchová úprava

Ředění AplikaceDoba schnutí

Měrná hmotnost (MH) a lesk

MH

Lesk

1,54 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

< 5 units @ 60° (ISO 2813)

Mat Satén Lesk

První vrstva
30 - 60 minut
Druhá vrstva
3 - 4 hodiny

Čistá voda

15 - 20 %

4,7 kg

13-16m²/L

Vydatnost Balení - bílá

Vydatnost z balení Přepočet na kilogramy

12 m² 48 m² 144 m² 240 m²
1,6 kg 14 kg

1l 3l 9l

750 ml 3 l 9 l 15 l
1,2kg 4,7 kg 14 kg 23 kg

750 ml 3 l 9 l 15 l

CHARAKTERISTIKA

Balení - báze

INTERIÉR  - antibakteriální - s ionty stříbra

 - omyvatelná - vysoká bělost

VITO PLUS  - proti plísním - hedvábně matná

TECHNICKÉ INFORMACE
www.bodycolor.cz

Tónovací systém
ekologických barev

Je omyvatelná antibakteriální interiérová barva s ionty stříbra. Díky svému
speciálnímu složení snižuje (až o 99,99%) množství bakterií na povrchu 
nátěru a zamezuje růstu plísní. Výrazně snižuje přenos barterií dotykem. 
Je vhodná do prostor s vysokými nároky na hygienickou čistotu jako jsou 
nemoniční zařízení, potravinářské a gastro prostory, dětské pokoje, školy, 
školky a je samozřejmě vhodná i do běžných prostor.

Je plně omyvatelná (třída 2 dle EN 13300) při zachováním prodyšnosti 
vodních par. Má vynikající kryvost, vysokou vydatnost. Lze ji tónovat v 
bohaté škále odstínů.
Použití pro povrchy sjako jsou ádrokarton, štukové a sádrové omítky, 
minerální podklady a podobné stavební materiály.

Barva má hustou konzistenci a obsahuje velké množství 
titanového pigementu, který je usazen na dně.
U balení 750 ml a 1 l rozmíchávejte barvu například dřevěnou 
špachtlí alespoň 5 minut. U větších balení míchejte za pomoci 
vrtule a elektrického nářadí alespoň 3-5 minut.
Barvu občas v průběhu práce nebo při delším stání mezi 
nátěry promíchejte, abyste zachovali konzistentnost pigmentu 
v namíchaném materiálu.

Dle směrnice 2004/42/CE. 
Maximální hodnota pro tento 
produkt kategorie "A" Vnitřní 
matné stěny a stropy (Lesk ≤25 @ 
60°) je 30 g / l. Tento produkt 
obsahuje maximum VOC <10 g / l.



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

Vito Plus lze tónovat běžnými 

tónovacími barvami. Pro zaručení 

přesného barevného odstínu 

doporučujeme využít systém bází 

a tónovat v systému Vitex Colorig 

Systém.

SKLADOVÁNÍ
48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad 35°C nebo při 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.

PLNÉ OMÝVÁNÍ
Vito Plus je omyvatelnou barvou (třída II). Stěnu lze omývat vlažnou vodou bez 

přídavku čistících samonátů a rozpouštědel. Plná vlastnost omývání je zaručena 

nanesením minimálně dvou vrstev a vyzrání cca 30dní.

INFORMACE K APLIKACI A POSTUPU PRACÍ

MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ

Na nový povrch
(sádrokarton, štukové a 
sádrové omítky nebo 
minerální podklad) 
doporučujeme penetraci 
Gypsum Board (současně 
si vytvoříte první kvalitní 
bílý podklad).

Na starší namalované 
zdi použijte výrober 
Primer 100%.
Na drobné praskliny 
použijte tmel Acrylic 
Putty.

Povrchy musí být hladké, 
čisté, suché a znabené 
mastnoty.

Nařeďte a dobře 
rozmíchejte barvu. U 
většiny výrobků Vitex je 
ředění do 10% vodou, 
ale z praxe víme, že 
například u sádrových 
stěrek bylo ředěno až 
40%. Pozor, ředění 
snižuje kryvost barvy.

Na lokální skvrny od rzi 
nebo protekliny použijte 
penetraci  Blanco Eco.

Barvu nanášejte stříkací 
pistolí, válečkem nebo 
štětkou. U válečkou 
používejte nízký chlup.

Různé povrchy různě 
rychle sají a schnou. 
Povrch je na dotyk suchý 
za cca 30 až 60 minut. 
Druhou vrstvu nanášejte 
nejlépe po 24 hodinách. 
Rychlost schnutí je 
ovlivněna teplotou v 
místnosti a vzdušnou 
vlhkostí.

Pro zaručení 
omyvatelnosti barvy je 
vždy potřeba aplikovat 
dvě vrstvy a následně 
nechat barvu vyzrát cca 
30 dní.


