Termo IN Brilant
Exkluzívna interiérová disperzná farba.

Charakteristika
Špecifiká materiálu

• Vynikajúca krycia schopnosť
• Difúzne otvorená
• Riediteľná vodou
• Bez zápachu
• Jemne plnená
• Bez rozpúšťadiel
• Bez emisií
• Bez zmäkčovadiel

Spôsob spracovania
Oblasť použitia

Ručne aj strojovo.
Vynikajúco kryjúca extra biela matná disperzná farba určená pre
vnútorné povrchy hladkých a hrubých omietok, sadrokartónov,
tapiet a starých náterov.

Technické dáta
Produktová skupina
Zloženie

Vnútorná biela matná disperzná farba.
Vinilacetát, etylén, oxid titaničitý, calciumcarbonát, voda, aditiva,
konzervačné prostriedky.

Parametre
Kritérium

Norma /skúšobný predpis

Hodnota

Jednotka

hustota

1,60

g/cm3 1)

dynamická viskozita

28.000

CPS 2)

hodnota pH

8,9

-

trieda oteru za mokra

EN 13300

3

-

trieda krytia

EN 13300

2 3)

-

maximálna veľkosť zrna

EN 13300

<100µ (jemná)

-

1)

g/cm3 = kg/l

Technický list Termo IN Brilant 02/2012 1/3

Termo IN Brilant
Exkluzívna interiérová disperzná farba.
2)

Vreteno 6 10 RPM

3)

pri výdatnosti 0,15 l/m2

Uvedené charakteristické hodnoty sú priemerné.
Vzhľadom k charakteru výrobku sa skutočné hodnoty zistené v jednotlivých dodávkach môžu
mierne líšiť. Táto skutočnosť však nemá zásadný vplyv na vhodnosť použitia tohto produktu.

Dodávka
Farebný odtieň

Extra biela.

Pokyny pre spracovanie
Podklad

Príprava podkladu

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý a bez mastnoty. Vhodné
sú všetky druhy hladkých a hrubých omietok, sadrokartóny, tapety
a staré nátery.
Prach, separačné látky ako oleje, mastnoty, výkvety a voľné
častice odstrániť. Trhliny a diery opraviť so stierkou
Termo IN Fein. Savé a pieskujúce podklady napenetrovať
pomocou Termo IN Primer. Glejové farby a kriedujúce povrchy
umyť alebo mechanicky odstrániť. Nové omietky nechať vyzrieť
minimálne tri týždne.

Teplota pri spracovania

Minimálna teplota vzduchu a podkladu pri spracovanie je + 5 °C.
Maximálna teplota vzduchu a podkladu pri spracovanie je + 35 °C.
Nespracovávať pri priamom oslnenie plochy.

Príprava materiálu

Pripravené na okamžité použitie. Dobre premiešať a v prípade
potreby zriediť max. 5% vody (tj. max. 0,75 l na 15 l vedro) pre
aplikáciu základného náteru. Druhý náter sa prevádza neriedený.
Pri nanášaní metódou airless je nutné farbu dobre rozmiešať a
precediť.

Spotreba

Spracovanie

Cca 0,15 l/m2 na jeden náter.
Udané spotreby sú priemerné hodnoty. Skutočná spotreba závisí
od spôsobu práce spracovateľov a konkrétnym podkladu.
Dobre zamiešať a naniesť na ošetrené plochy najprv základný a
potom krycí náter. Nanášanie je možné natieraním, valčekovaním
alebo striekaním metódou airless. Vyvarujte sa vzniku fľakov a
lesklých miest v dôsledku rôznych hrúbok náteru.
Pri teplote vzduchu 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % je
náter na povrchu suchý a pretierateľný po cca 4 - 5 hodinách. Za
nižších teplôt alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu je potrebné
počítať s dlhšou dobou schnutia.

Ochrana povrchovej úpravy

Aplikovaný náter je nutné chrániť proti rýchlemu vysychaniu a
slnečnému žiareniu.

Čistenie náradia

Ihneď po použití umyť vodou; zaschnutý materiál je možné
odstrániť iba mechanicky.

Skladovanie
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Podmienky skladovania

Skladujte v pevne uzavretých nádobách v chladných a suchých
priestoroch chránených pred mrazom.

Doba skladovania

Skladovanie v originálnych obaloch cca 24 mesiacov. Načaté a
zriedená balenia dobre uzavrieť a čo najskôr spracovať.

Zvláštne pokyny
Bezpečnostné poučenie

Revízne číslo
Platnosť od
Upozornenie

Ďalšie informácie o manipulácii s produktom, skladovanie a
likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov. Karta
bezpečnostných údajov je k dispozícii pre profesionálnych
užívateľov.
Termo IN Brilant 02/2012
29. 2. 2012
Tento technický list slúži ako informácia, popr. údaje, k určenie
bežného účelu, popr. bežné vhodnosti použitia. K účelov, ktoré nie
sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa smie
výrobok použiť až po konzultácii s TERMO + SK, s.r.o. Údaje
zodpovedajú podľa našich znalostí stavu techniky a vychádzajú z
dlhoročných skúsenosti pri výrobe týchto produktov.
Táto verzia technického listu plne nahrádza predchádzajúci.

Výrobca
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A, 8200 Gleisdorf, AUT
Výrobca omietok a farieb a ich doplnkov.

Dovozca
TERMO + SK, s.r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava, SR
Dodávateľ kontaktných zatepľovacích systémov a materiálov pre povrchové úpravy fasád, interiérov
a sanáciu betónu.
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