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A – B PAINT TRASPIRANTE 
Protiplesňová,  priedušná farba pre interiér. 

 

CHARAKTERISTIKA: 
Je na báze syntetických kopolymérov vo vodnej disperzií, minerálneho plniva a farbiva. Určená pre maľovanie 

vnútorných povrchov, kde je nutná účinná ochrana proti rastu plesní a húb. Vyznačuje sa vysokou krycou 

schopnosťou, výbornú priľnavosť k podkladu, dobrú roztierateľnosť a rozťažnosť. Vhodná najme do prostredia 

s výskytom vodných pár ako sú kuchyne, kúpeľne, skleníky atď., preto že má vysokú priedušnosť.  

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Vnútorné povrchy:  
Okefovaním očistiť od prachu, špiny a zle priľnutých častí omietky. Opraviť nedokonalosti a na suchý povrch 

aplikovať v bežných prípadoch penetračný náter ARD FIX. Na nejednotné a zvetrané povrchy použiť ISOLEX a 

v prípade tmavých plôch použiť BIANCOFIX. Po zaschnutí aplikovať A-B PAINT TRASPIRANTE. 

Vnútorné povrchy s prítomnosťou plesne: 
Zamorené oblasti ošetriť vhodným výrobkom napr. ARDSAND RISANANTE MURALE atd.. Počkať aspoň 12 

hod. a okefovaním povrch dobre očistiť. Opraviť nedokonalosti a ak je potrebné tak na suchý povrch aplikovať 

penetračný náter ARD FIX. 

 

NANÁŠANIE: 
Pred použitím dobre premiešať a aplikovať nasledovným spôsobom.  
Štetec: zriediť vodou 55-60 %  a aplikovať krížovým spôsobom.  Valček: zriediť vodou 50-55 % a aplikovať. 
Druhú vrstvu aplikovať najmenej po 3 hod. 

 
Skladovať mimo dosahu detí a domácich zvierat. Zabráňte kontaminácií potravín, nápojov a vodných tokov. 

Počas a po aplikácií zabezpečiť dostatočné vetranie priestoru. Aplikovať pri teplote prostredia, alebo podkladu 

od +5°C do +35°C, neaplikovať pri priamom slnečnom žiarení. Po manipulácii umyť ruky vodou a mydlom.  

Pomôcky a náradie umyť hneď po použití vodou.  Môže sa mierne prifarbiť vysoko koncentrovanými farbivami. 

Aby nedošlo k zmene regeneračných vlastností výrobku je vhodné používať iba svetlé farebné odtiene s malým 

obsahom farbiva. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. 

 

Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej 

prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími  informáciami sa 

oboznámte v karte bezpečnostných údajov.   

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická váha:  1620 ± 50 g/l 

Viskozita:  16000 ± 1000 cP 

Vzhľad:   matný 

Doba schnutia pri 20°C: na dotyk 2 hod., do hĺbky 24 hod. 

Výdatnosť:  5-5,5 m
2
/l v dvoch vrstvách v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu. 

Farba:                                 biela, odtieň podľa vzorkovnice výrobcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi  na základe 

súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden 

právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť 
vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia : 2012/07 


