Latexová barva

®

FAST 1313
Latexová vnitřní barva odolná na otěr

POUŽITÍ
FAST 1313 je moderní latexová barva určená k trvalým nátěrům stěn a stropů uvnitř
obytných místností, zdravotnických zařízení, výchovně-vzdělávacích zařízení
a potravinářství (bez přímého kontaktu s potravinami). Vhodná pro nátěry
cementových, vápenocementových a vápenných omítek, podkladů z betonu, sádry,
sádrokartonu, papírových a sklotextilních tapet. Vzhledem k vysoké krycí schopnosti
a odolnosti proti působení vlhkosti se doporučuje pro nátěry kuchyní, koupelen,
prádelen, WC a prostorů s intenzivním provozem vyžadující časté mytí, jako jsou např.
chodby, schodiště, čekárny, učebny, tělocvičny apod.

VLASTNOSTI
FAST 1313 je ekologická matná vnitřní barva založená na vodní disperzi
syntetických pryskyřic s příměsí minerálních plnidel a pigmentů. Je vysoce odolná
na mytí a drhnutí. Je velmi vydatná, nestéká, snadno se nanáší a vyznačuje se
vysokou krycí schopností. Tvoří trvalý nátěr odolný proti vodě s vysokou přilnavostí
k podkladu. Je dostupná v široké nabídce barev podle FAST COLOR SYSTEM.

PŘÍPRAVA PODKLADU
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 odstr aňte cementový prach) a následně
aplikujte barvu.
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

PŘÍPRAVA A ZPŮSOB POUŽITÍ
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. T e pl ot a
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 promíchejte
ve větší nádobě.

SPOTŘEBA
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Až 16 m /l při jednom nátěru. Spotřeba do značné míry závisí na s a v os t i a
textuře podkladu, metodě použití a odstínu barvy.

SKLADOVÁNÍ
Barvu skladujte a přepravujte v těsně uzavřených, originálních obalech při teplotě
+5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Složení:
Barva:
Hustota:
Vzhled nátěru:
Odolnost proti otěru a
vlhku:
Doba schnutí:
Teplota podkladu a
prostředí:
Obsah prch. látek:

syntetické kopolymery s příměsí
plnidel a pigmentů
bílá nebo probarvená dle FAST COLOR SYSTEM
3
přibližně 1,4-1,6 kg/dm
matný
Typ I (podle PN-C-81914:2002)
Třída II (podle normy PN-EN-13300:2002)
minimálně 2 hodiny, další vrstva po cca
4 hodinách
od +5 °C do +25 °C
méně než 30 g/l

BALENÍ
Plastové kbelík 4 l a 10 l.
Paleta: 512 kg v plastových kbelících 4 l (80 ks)
704 kg v plastových kbelících 10 l (44 ks)

NORMY
Vyrobeno podle normy PN-C-81914:2002 a PN-EN 13300:2002.
Výrobek má vystaven aktuální hygienický atest.

POZNÁMKA
Doporučený a v technickém návodu uvedený rozsah použití výrobku nezbavuje
uživatele povinnosti vykonávat práci v souladu se zásadami platnými ve stavebnictví
a zásadami BOZP. P.W. FAST garantuje kvalitu výrobku a je za ni zodpovědný,
nemá v š a k vliv na způsob jeho užití a podmínky, v jakých byl uplatněn.Veškeré
technické údaje byly měřeny v běžných podmínkách, to znamená při teplotě +20ºC
a vlhkosti vzduchu 60%. V případě podmínek odlišných než jsou uvedené, mohou
některé parametry podléhat změnám (mohou se zmenšit nebo zvětšit).

VAROVÁNÍ
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou a chraňte oči. V případě zasažení očí je
okamžitě vypláchněte dostatečným množstvím vody a kontaktujte lékaře. V případě
styku s kůží neprodleně opláchněte dostatečným množstvím vody. Uchovávejte
mimo dosah dětí.
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