FRONTON
Anorganická prášková barva
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Charakteristika a
použití

K probarvování malířských barev a dalších stavebních nebo minerálních materiálů v interiérech
a exteriérech.

Oblast použití

Podklad:
Prostředí:

Odstíny

Vyrábí se podle speciální vzorkovnice.

Spotřeba

50 l barvy /100 m2 při 2 vrstvách.

Ředění

Voda.

Příklad nátěrového
postupu

Před aplikací nátěru očistíme omítku od prachu, příp. omyjeme vodou a podle potřeby vyspravíme maltou.
Omítka určená k nátěru musí být pevná, nedrolivá, dostatečně drsná, suchá a vyzrálá. Několikanásobné
staré tlusté vápenné nátěry nutno odstranit oškrábáním po předchozím navlhčení vodou. Omítky natřené
olejovými barvami nejsou vhodné pro nátěr barvou probarvenou FRONTONEM. Teplota okolního prostředí
a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod 5°C, neprovádět při prudkém slunečním žáru. Druhý nátěr lze
nanášet po 2-5 hodinách.
Světlejší odstín:
5kg barvy FRONTON se vsype do 3 l měkké vody a dobře promíchá, po 2-3 hodinách se vzniklá kaše
vmíchá do 50l malířské barvy.
Tmavší odstín:
10kg barvy FRONTON se vsype do 5l měkké vody a dobře promíchá, po 2-3 hodinách se vzniklá kaše
vmíchá do 50 l malířské barvy.
Při probarvování betonu nebo jiné stavební směsi doporučujeme k probarvení dávkovat FRONTON v dávce
max. 8 % hmotnostních na hmotnost směsi. Při vyšším dávkování může dojít ke snížení pevnosti obarvené
směsi. Z tohoto důvodu doporučujeme před zahájením prací provést praktické odzkoušení.

Způsob aplikace

Štětkou, stříkáním podle použitého pojiva a účelu použití.

Manipulace

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s
poživatinami, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Skladovatelnost

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte
v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a
odpadů

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz.
oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.
.

omítky, beton
interiér, exteriér

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování.
Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj.
musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme
zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují
konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.
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