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KATALÓGOVÝ LIST 

 

Final l.s.Ag+ 
 

  biela maliarska farba odolná voči zaplesneniu 
 
 
ZLOŽENIE:                                                       Obsahuje zmes plnív a pigmentov vo vodnej  
 styrénakrylátovej disperzii s prísadou hlavne  
 anorganických aditív. 
 
POPIS PRODUKTU:  biela maliarska farba so zvýšenou odolnosťou voči zaplesneniu,  
 vysokou belosťou, krycou schopnosťou a odolnosťou proti oteru  
 za sucha 
 
FAREBNÝ ODTIE Ň:                                      Biely s možnosťou  tónovania bežnými tekutými alebo 

práškovými farbami a  pigmentovými pastami. 
 

SPÔSOB NANÁŠANIA :                                  Maliarskou štetkou ,valčekom alebo striekaním.                                                   
                                                                                                                                                                                                        

RIEDENIE :                                                      Vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu, max. do 30% 
 Pre prvú vrstvu rozrieďte 1kg farby max. 30% - 0,3 litr. vody, pri  
 druhej vrstve rieďte 1kg farby max. 20% - 0,2 litr. vody. Vždy  
 záleží na savosti podkladu! 

Pri tónovaných odtieňoch max. do 20%. Čím je odtieň tmavší 
tým menej riediť. 

       
  

POUŽITIE :                                          Final l.s. Ag+ je použiteľný na preventívne alebo sanačné 
ošetrenie interiérov stavieb. Výhodou je jednoduchosť použitia a 
dlhodobý účinok. Farbu je možné použiť všade, kde je potrebné 
zaistiť dlhodobú  čistotu prostredia, najmä obytných priestorov, 
skladov potravín, zdravotníckych zariadení, šatní, kúpeľní a 
podobne. Final l.s. Ag+ je povolené používať v nepriamom styku 
s potravinami. 

 
DOPORUČENIE:                                             Plochy musia byť dostatočne pevné , celistvé ,  suché , zbavené 

nečistôt prípadne starých náterov. Je vhodné podklad 
napenetrovať penetračným náterom Final Pen.  

 Zaplesnené miesta je vhodné najskôr ošetriť prípravkom 
ASANEX určeným na akútnu likvidáciu pliesní. Opukané, príliš 
savé, alebo nesúdržné podklady je vhodné opraviť a 
napenetrovať. Farbu je možné nanášať na murivo, sádrokartóny, 
stierky, betón.  

 Na preventívne použitie: na takto pripravený podklad naniesť 
min. v dvoch vrstvách Final l.s. Ag+. 

 Na sanačné použitie: Zaplesnené miesta najskôr postriekame 
prípravkom (Asanex®), bezprostredne po aplikácii prípravku sa 
pôsobením aktívneho kyslíka okamžite likvidujú už 
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narastené kolónie plesní a ďalších mikroorganizmov a do cca 0,5 
hodiny sa prejaví aj bieliaci účinok. Dezinfekčný a bieliaci 
účinok trvá cca 3 hodiny. Z dôvodu, že prípravok je vo forme 
suspenzie, je potrebné obsah nádoby pred použitím dôkladne 
pretrepať a následne aplikovať na postihnuté miesto. V prípade 
potreby sa tento postup môže niekoľkokrát opakovať. 
Takto ošetrený a pripravený podklad musia byť dostatočne 
pevný, celistvý ,  suchý , zbavený nečistôt prípadne starých 
náterov. Je vhodné podklad napenetrovať penetračným náterom 
Final Pen a následne ho v dvoch vrstvách nanesený  
Final l.s. Ag+. 
 

DOBA ÚČINNOSTI:   Pri dodržaní správneho technologického postupu aplikácie je pri 
  sanácii minimálna doba účinnosti 12 mesiacov odo dňa  
 aplikácie. Praktické skúsenosti túto dobu niekoľkonásobne  
 prevyšujú. Aplikácia farby Final l.s. Ag+ neodstraňuje príčinu  
 vzniku pliesní!!! 

 
VLASTNOSTI :                                                Jednoduché použitie a dlhodobý účinok, možnosť použitia všade 

tam, kde je potrebné zaistiť dlhodobú čistotu prostredia, hlavne 
obytných priestorov, skladov potravín, zdravotníckych 
zariadeniach, šatní, kupelien a pod. Final l.s. Ag+ je povolené 
používať v nepriamom styku s potravinami.  
- vysoká belosť 
- vysoká krycia schopnosť 
- odolnosť proti oteru za sucha 
- pri dodržaní správneho technologického postupu aplikácie je 

pri sanácií minimálna doba účinnosti prípravku cca 12 
mesiacov odo dňa aplikácie. 

 
VLASTNOSTI  ZASCHNUTÉHO   
FILMU:                                                             Vzhľad  matný , súvislý ,hladký ,zliaty bez  

                                                                                                mechanických nečistôt.  
 
BEZPEČNOSŤ  PRÁCE:                                S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. S24/25 

zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S37/39 Noste vhodné 
rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. S26 Pri kontakte s 
očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom vody 
a vyhľadať lekársku pomoc. S27/28 Pri kontakte s pokožkou 
umyť postihnuté miesto teplou vodou a mydlom a natrieť 
mastným krémom. S62 Po požití nevyvolávať zvracanie; 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo 
označenie. S38 V prípade nedostatočného vetrania použite 
vhodný respirátor. S63 Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky 
postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud. 
Po práci umyť ruky a tvár mydlom. S29 Nevypúšťať do 
kanalizačnej siete. Môže vyvolávať alergickú reakciu. 
KBU je k dispozícií na vyžiadanie. Uchovajte mimo dosahu detí. 
Obsah VOC podľa kat. A/a WB: 30 g/l (2011). Tento produkt 
obsahuje 3 g/l VOC. Obsahuje: zmes 5-chlór -2 methylisothiazol 
-3 (2H) -ONE. 

 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:   Čerstvo napenetrované miesta a sádrokartón sa vždy musia pred 

aplikáciou farby Final l.s. Ag+ natrieť aspoň jednou medzivrstvou 
farby FINAL O.K. alebo FINAL l.s.! 
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SKLADOVANIE A DOPRAVA:   Skladujte na suchom mieste pri teplotách od +5 až +25°C, pri  
 doprave chráňte pred mrazom. Final l.s. Ag+  skladovať 

v pôvodnom neotvorenom obale. 
 
DOBA SPOTREBY:  pri dodržaní skladovacích podmienok do 36 mesiacov odo dňa 

výroby.  Nespotrebovanú nariedenú farbu dobre uzavrite 
a odložte na jej prípadné neskoršie použitie. 

 
BALENIE :                                                        V obaloch : 4 kg, 7 kg , 15 kg , 25 kg .  
                                                                            Na paletách 4 kg – 120 ks, 7 kg –72 ks, 15 kg – 33 ks, 

25 kg – 16 ks (24 ks) 
 

VÝDATNOSŤ :                                                Z 1 kg 6 až 8 m2    v závislosti od štruktúry povrchov a spôsobu 
nanášania . 

 
LIKVIDÁCIA ZOSTATKU FARBY:  nespotrebovaný zostatok farby možno po vyschnutí vody ukladať 

na skládkach komunálneho odpadu. Obal po vymytí likvidovať 
ako druhotnú surovinu, bližšie informácie získate na príslušných  
úradoch a referátoch životného prostredia. 

 
  
Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z  našich najlepších skúseností a poznatkov. Vzhľadom 
k množstvu aplikačných metód a používania , nemožno z týchto informácii odvodzovať právne záväzky.  
 
 

 
 
 


