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KATALÓGOVÝ LIST 

 

Umývateľná akrylátová farba matná na interier  

Final plus 
 

Zloženie:                                                       Zmes  plnív a pigmentov vo vodnej styrénakrylátovej disperzii s 
prísadou aditív. 

     
Farebný odtieň:                                       Matný biely s možnosťou  tónovania báza 1 a 2 - pre tmavé 

odtiene.  
 

Spôsob nanášania:                                   Maliarskou štetkou ,valčekom alebo striekaním v 2 vrstvách, 
alebo podľa potreby.                                                   

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                        

Riedenie :                                                      Vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu ale max. 20% 
vody.  

. 
 Použitie : na vnútorné nátery stien a stropov – vápenných, 
                                                                          vápenocementových, sadrovápenných a sadrových 
 omietok, sadrokartónových, sadrovláknitých a 
 drevovláknitých dosiek, omietok s akrylátovým 
 spojivom, betónových panelov a monolitov, tapiet zo 
 sklených vlákien, papierových tapiet na to určených a 
 pod. Takisto sa používa na nátery podkladov s 
 kombináciou napr. minerálnych omietok a  
 sadrokartónu  a iné. Výrobok spĺňa požiadavky na 
 nátery povrchov, ktoré môžu prichádzať do  
 nepriameho a priameho náhodného styku s  
 potravinami. Náter vytvára biely, matný,  
 paropriepustný povrch, ktorý je odolný voči  
 štandardnej vlhkosti v miestnostiach a odolný voči  
 oderu za mokra. Natretý povrch nesmie byť v stálom  
 kontakte s vodou a nesmie byť vystavený  
 kondenzujúcej vlhkosti. Farba je vhodná na  
 vymaľovanie reprezentatívnych obývacích a  
 komerčných priestorov, zdravotníckych zariadení,  
 škôl, detských izieb, kuchýň, jedální, chodieb,  
 kancelárií, predajných priestorov a pod.  
                                                                           
Doporučenie:                                      Plochy musia byť dostatočne pevné,  suché , zbavené nečistôt, 

prachu a ošetrené penetračným náterom. Podklad musí byť 
vyzretý pH≤ 8,5, kontrolu možno urobiť pH testerom.  
 

Vlastnosti :                                                 s výbornou krycou schopnosťou, umývateľná, oteruvzdorná, 
paropriepustná.  

 
Vlastnosti  zaschnutého filmu:  Vzhľad  matný, súvislý, hladký, zliaty bez mechanických 

nečistôt.  
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Bezpečnosť práce:                                 R-vety: - 
 S-vety: S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.  
  S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.  
  S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a  
  ochranné prostriedky na oči/tvár.  
   S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich  
  vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku  
  pomoc.  
  S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite  
  vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo  
  označenie.  

VOC:   Druh náterovej látky : Ia. WB 
  max. obsah prchavých organických zlúčenín 30 g/l

  
Upozornenie :                                        Farba obsahuje vodu  a preto ju treba chrániť pred mrazom. 

Aplikovať pri teplote od  5oC až 40 oC. 
 
Skladovanie :                                 12  mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale 
 
Balenie :                                                    V obaloch : 1,5 kg, 4 kg, 7 kg , 15 kg , 25 kg .  

Na paletách  1,5 kg – 300 ks, 4 kg – 120 ks, 7 kg –72 ks,  
15 kg – 33 ks ,  25 kg – 16 ks (24 ks) 

 
Výdatnosť :                                6 - 10 m2 z 1 kg farby v jednej vrstve podľa nasiakavosti a 

štruktúry podkladu, aplikačnej techniky, hrúbky nanesenej vrstvy 
a ďalších faktorov.  
 

 
 

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. 
 

 
 
 

 


