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BIANCO COPRENTE 

Disperzná, matná farba s vysokou krycou schopnosťou pre interiér. 
 

CHARAKTERISTIKA: 
Disperzná matná farba na báze syntetických kopolymérov a krycích pigmentov. Vybavená vysokou krycou 

schopnosťou, vynikajúcou belosťou, výbornou priepustnosťou vodných pár, antireflexným povrchom, 

znamenitou rozťažnosťou a hladkosťou na dotyk. Je veľmi vhodná na hodnotné povrchové úpravy vnútorných 

povrchov.       

    

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Povrchy ešte nenatierané: Odstrániť cirokovou kefou prach a častí omietky, ktoré pevne nedržia. Vyrovnať 

nedokonalosti ( diery, trhliny, praskliny ) napr. LITOSTUCOM. Po cca. 6 hod. od posledného vyrovnania 

prebrúsiť, očistiť a napenetrovať. Tip penetrácie zvoliť podľa stavu povrchu. Vo všeobecnom prípade použiť 

ARD FIX, prípadne na nedokonalé povrchy použiť ISOLEX a na obzvlášť tmavé povrchy použiť BIANCOFIX. 

Keď povrch uschne naniesť v dvoch vrstvách BIANCO COPRENTE.         

Povrchy už natierané bežnými farbami: Vhodne očistiť od prachu a špiny, nedokonalosti vyrovnať napr. 

LITOSTUCCOM. Potom naniesť na opravované časti jednu vrstvu ARD FIXU. Ak je povrch veľmi zvetraný 

a poškodený je potrebné naniesť ARD FIX na celú plochu. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách BIANCO 

COPRENTE.  
Povrchy už natierané umývateľnými farbami: Vhodne očistiť od prachu a špiny, vyrovnať nedokonalosti. 

Po zaschnutí na opravované časti naniesť jednu vrstvu ARD FIXU po 4 hod. naniesť BIANCO COPRENTE. 

   

NANÁŠANIE: 
Štetec: 
Výrobok dobre premiešať, zriediť 40 – 50 % vodou  a aplikovať krížovými ťahmi. Po 1 až 2 hod. naniesť druhú 

vrstvu zriedenú 35 - 45 % vodou. 

Valček: 
Zriediť    25 – 35 % vodou a aplikovať. 

 

BIANCO COPRENTE môže byť mierne prifarbený farbami vysokej koncentrácie. Nanášať pri  teplote 

prostredia, alebo povrchu od + 5
 o

C do + 35 
o
C.  Nenanášať pod priamym slnečným žiarením a na povrchy 

obsahujúce  soľ,  zvetrané a vlhké miesta, tu sa nezaručuje priľnutie  výrobku. Náradie hneď po použití umyť 

vodou. V prípade využitia rôznych výrobných šarží, alebo pri nanášaní väčších plôch je potrebné ich medzi 

sebou premiešať, aby sa predišlo rozdielnym farebným  tóninám. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. 

 

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. 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:                1755 ± 50 g/l 

Viskozita  pri  20 
o
C:        29.000 ±  3000 cP 

Vzhľad:                             matný 

Doba schnutia pri  20 
o
C: na dotyk 1,5 hod., do hĺbky 24 hod. 

Výdatnosť:                       dve vrstvy 4 – 4,5 m
2
/l  

Farba:                                biela, farebný 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 


