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BIANCO FIX 
Impregnačný a izolačný, krycí náter, pre interiér a exteriér. 

 

CHARAKTERISTIKA: 
Je impregnačný, prifarbený základný náter na báze styren-akrylátových kopolymérov vo vodnej disperzii 

a minerálneho plniva. Vhodný, ako základný náter na omietku pod vodou riediteľné farby a omietky. Okrem 

impregnačnej vlastnosti má dobrú penetráciu podkladu, izolačný efekt blokujúci alkalitu cementových 

konglomerátov a dobrú kryciu schopnosť. V skutočnosti jeho aplikácia umožňuje prekrytie podkladu do takej 

miery, že je možné ušetriť jednu vrstvu farby na dokončenie. Vhodný na akýkoľvek tip minerálneho podkladu. 

Jeho použitie je obzvlášť vhodné na hladké a kompaktné povrchy, ako sadra a sadrokartón, na steny 

s prítomnosťou škvŕn od malty a výhrevných telies, plochy so stopami opráv, alebo na predchádzajúce tmavé 

farby. 

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Vonkajšie povrchy: 
Očistiť v závislosti na druhu podkladu pomocou pieskovania, umytia vodou, alebo ručného mechanického 

okefovanie. V prípade výskytu plesní, alebo rias je potrebné povrch vhodne ošetriť napr. ARDSAN 

RISANANTE MURALE. Na suchý povrch naniesť jednu vrstvu BIANCOFIX. Na povrchy veľmi zvetrané sa 

odporúča naniesť prvú vrstvu ISOLEX. 
Vnútorné povrchy: 
Odstrániť zle priliehajúce časti, očistiť od prachu a nečistôt. Vyrovnať nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM. Na 

suchý povrch  naniesť jednu vrstvu BIANCOFIX. 

Na plochy už maľované bežnými farbami, ktoré sú zvetrané  a veľmi zničené odporúčame aplikovať prvú vrstvu 

impregnačný náter ARD FIX. 

  

NANÁŠANIE: 
Výrobok je pripravený k použitiu. Pred použitím dobre premiešať a rovnomerne naniesť jednu vrstvu maliarskou 

štetkou. V prípade veľmi absorpčného povrchu, alebo pri vysokých teplotách zriediť vodou maximálne do 10 %. 

Po zaschnutí pokračovať výrobkami povrchovej úpravy.  

Nanášať  pri  teplote prostredia, alebo povrchu  od + 5 do  + 35 
o
C.  Nenanášať pod priamym slnečným žiarením. 

Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Náradie hneď po použití umyť vodou. Môže byť mierne 

prifarbený univerzálnymi farbami 

 
 

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných 

predpisov. 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 hmotnosť:                1440 ± 50 g/l 

Viskozita pri 20 
o
C:                2600 až 3200 cP 

Základ spojiva:                        styren-akrylátový  kopolymér 

Výdatnosť:                              7 – 10 m
2
/l v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu.     

Farba:                 biela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 


