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NÁVOD K POUŽITÍ

FAST 1313
FAST 1313 je barva určená k trvalým nátěrům stěn a stropů uvnitř místností. Vhodná pro nátěry
cementových, vápenocementových a vápenných omítek, podkladů z betonu, sádry, sádrokartonu,
papírových a sklotextilních tapet.
.

POUŽITÍ
Podklad musí být čistý, suchý, zbavený všech nečistot (mastnoty, prachu, atd.).Veškeré nerovnosti,
praskliny a spáry musí být řádně vyspraveny. Nestabilní vrstvy podkladu odstraňte a opravte.
V případě nových omítek podklad nejprve penetrujte prostředkem FAST GRUNT U nebo rozředěnou
barvou. Staré omítky omyjte vodou s detergentem, nechte vyschnout a následně aplikujte barvu.
Sypké podklady omyjte vodou a penetrujte prostředkem FAST GRUNT G. Betonové podklady oprašte
(kartáčem odstraňte cementový prach) a následně aplikujte barvu.

lze aplikovat na podklady:
- cementové a vápenocementové omítky, beton (po uplynutí minimálně 28 dní od jejich zhotovení a
při vlhkosti maximálně 4 %) penetrované prostředkem FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- sádrové podklady (vlhkost maximálně 1 %) penetrované prostředkem FAST GRUNT G nebo FAST
GRUNT U
Před použitím barvu důkladně promíchejte. Barvu FAST 1313 můžete nanášet válečkem, štětkou
nebo nástřikem. První vrstvu barvy můžete ředit max. 10 % vody, druhou vrstvu již neřeďte. Čas
vysychání jedné vrstvy činí v běžných podmínkách přibližně 2 hodiny. Druhý nátěr můžete provést po
přibližně 4 – 6 hodinách. Teplota prostředí v průběhu prací a během vysychání barvy se musí
pohybovat od +5 ºC do +25 ºC.
Pro docílení stejného odstínu barvy na celé ploše používejte výrobky z jedné výrobní série nebo
obsah plastových věder vzájemně promíchávejte ve větší nádobě.
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SPOTŘEBA
Až 16 m2/l při jednom nátěru. Spotřeba do značné míry závisí na savosti a textuře podkladu, metodě
použití a odstínu barvy.
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