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IDROPAINT 
Vysoko umývateľná, disperzná farba pre exteriér a interiér.  

 

CHARAKTERISTIKA: 
Na báze vinylversatických kopolymérov vo vodnej disperzii, ktoré dávajú výrobku vynikajúcu odolnosť voči 

poveternostným vplyvom a zásaditosti. Kombinuje vysokú kryciu schopnosť, dobrú nanášateľnosť, výbornú 

rozťažnosť, vynikajúcu odolnosť voči oteru a umývaniu. Vďaka týmto charakteristickým vlastnostiam je vhodná 

najme pre vonkajšiu povrchovú úpravu vápenno-cementových omietok a ich ekvivalent. 
 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Vonkajšie povrchy ešte nenatierané: 
Dobre očistiť od prachu, špiny a častí, ktoré dobre nedržia. Vhodným materiálom opraviť prípadné 

nedokonalosti a nerovnosti. Na suchý povrch naniesť ARD FIX, alebo ISOLEX. 

Vonkajšie povrchy už natierané a čiastočne poškodené: 
Očistiť od zvyškov farby a časti, ktoré dobre nedržia a výkvetov soli. V prípade výskytu plesní je potrebné 

ošetriť  vhodným výrobkom.  Suchý povrch  izolovať jednou vrstvou  ARD FIXU,  alebo ISOLEXU.   

Vnútorné povrchy ešte nenatierané: 
Mäkkou kefou odstrániť prach, špinu a časti, ktoré dobre nedržia. Vhodným materiálom opraviť prípadné 

nedokonalosti a nerovnosti. Suchý povrch  izolovať jednou vrstvou  ARD FIXU, alebo ISOLEXU . 

Vnútorné povrchy už natierané bežnými farbami v dobrom stave: 
Dobre očistiť od prachu, špiny a časti, ktoré dobre nedržia. Poškodené časti opraviť a celý povrch izolovať 

jednou vrstvou ARD FIXU,  ISOLEXU, alebo BIANCO FIXU na tmavé povrchy. 

Vnútorné povrchy už natierané umývateľnou farbou: 
Dobre očistiť od prachu, špiny a časti, ktoré dobre nedržia. Poškodené časti opraviť a opravované časti po 

zaschnutí  izolovať jednou vrstvou ARD FIXU. 

Voľbu izolácie zvoliť podľa stavu podkladu, ale vo väčšine prípadov použiť ARD FIX. 
 

NANÁŠANIE: 
Pred použitím výrobok dobre premiešať od spodku a zriediť podľa spôsobu nanášania. Nanášať na suchý a čistý 

povrch v dvoch vrstvách v minimálne 3 hod. intervale. 
Maliarska štetka: 
Zriediť vodou 40 – 50 % a nanášať  krížovými ťahmi. Po 3 hod. naniesť druhú vrstvu zriedenú  vodou 35 - 45%. 

Valček: 
Zriediť  vodou  25 – 30 %  a  aplikovať. Po 3 hod. naniesť druhú vrstvu. 
 

Môže byť prifarbená farbami vysokej koncentrácie. Farebné odtiene je potrebné objednávať naraz v celom 

množstve pre jeden objekt, aby sa predišlo možným rozdielom vo farebnom odtieni.  V prípade využitia rôznych 

výrobných šarží, alebo pri nanášaní väčších plôch je potrebné ich medzi sebou premiešať, aby sa predišlo 

rozdielnym farebným  tóninám. 
 

Nanášať pri  teplote prostredia, alebo povrchu od + 5
o
C  do + 35 

o 
C. Nenanášať pri priamom slnečnom žiarení. 

Vonkajšie povrchy po nanesení je potrebné chrániť pred dažďom pri 20
 o

C cca. 48 hodín. Výrobok skladovať 

v chlade, ale chrániť pred mrazom. Náradie hneď po aplikácii umyť vodou. 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 hmotnosť:     1500 ±  50 g/l 

Viskozita:            12.000 ± 1.000 cP 

Základ spojiva: vinylversatický kopolymér 

Vzhľad:                           matný 

Doba schnutia:                suché na dotyk za 2 hod., suché do hĺbky za 24 hod. 

Odolnosť voči umývaniu  EN13300:  trieda 2 

Výdatnosť:                      cca 6 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 


