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IDROSMALTO SATINATO 
Vodouriedite ľný, protiples ňový email na povrchy stien 

 

CHARAKTERISTIKA: 
Ja na báze akrylátových polymérov. Špeciálne vyvinutý na povrchy stien miestností s vysokou frekvenciou ľudí 
a veľkou požiadavkou na hygienu. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom určuje výrobok vhodným aj 
na vonkajšie použitie. Neobsahuje žiadne prchavé toxické látky, čo má za následok nízky ekologický dopad a je 
nehorľavý. Vhodný do málo vetraných priestorov. Mimoriadne vhodný do priestorov v priemyselnom 
potravinárskom sektore v súlade s nariadením EU č. 852/2004 ( protokol HACCP). Protiplesňová vlastnosť 
zabezpečuje vysokú hygienickú schopnosť aj v priestoroch, kde čistenie a dezinfekcia je náročná. 
 

PRÍPRAVA POVRCHU:  
Vo všeobecnosti platí, že na priestor v ktorom je požadovaný vysoký stupeň hygieny je nutné disponovať 
hladkým povrchom. Ak je povrch drsný, alebo pórovitý je potrebné vykonané vyhladenie napr. IDROSTUCOM. 
Vnútorné povrchy ešte  nenatierané:  Presvedčiť sa, či omietka zrela 28 dní. Dobre očistiť od prachu, 
špiny a zle priliehajúcich časti. Vyrovnať nedokonalostí napr. s LITOSTUCCOM. Opravované časti po zaschnutí 
prebrúsiť a očistiť. Na suchý a čistý povrch naniesť penetračný náter. Voľba penetračného náteru závisí od stavu 
a druhu podkladu. Na omietku štandardne použiť ARDSALUS IMPREGNANTE a v prípade veľmi absorbujúcich 
povrchov ako je sadrokartón použiť BIANCO FIX. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách IDROSMALTO.  
Vnútorné povrchy už natierané tradi čnými farbami:  Dobre očistiť od prachu a špiny. Nedokonalosti 
opraviť napr. LITOSTUCCOM s následným prebrúsením. Celú plochu izolovať jednou vrstvou ARDSALUS 
IMPREGNANTE, alebo BIANCO FIX podľa stavu povrchu. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách IDROSMALTO.  
Vnútorné povrchy už natierané umývate ľnou farbou:  Dobre očistiť od prachu a špiny. Nedokonalosti 
opraviť napr.  LITOSTUCCOM s následným prebrúsením a očistením. Na opravované časti naniesť jednu vrstvu 
BIANCO FIX.  Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách IDROSMALTO. 
Vnútorné povrchy už natierané emailom:  Prebrúsiť jemným šmirgľom, očistiť od prachu a špiny, 
odmastiť a opraviť nedokonalosti. Na opravované časti naniesť jednu vrstvu BIANCO FIX.  Po zaschnutí naniesť 
v dvoch vrstvách IDROSMALTO. 
Vonkajšie povrchy:  Presvedčiť sa, či omietka zrela 28 dní. Dobre očistiť od prachu, špiny a zle priliehajúcich 
časti. Vyrovnať nedokonalostí napr. s ARDPLAN AS alebo BS. Na očistený a suchý povrch naniesť penetračný 
náter ARDSALUS IMPREGNANTE. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách IDROSMALTO.  
 

NANÁŠANIE: 
Výrobok pred použitím dobre premiešať, nariediť vodou a nanášať v dvoch vrstvách v 6 hod. intervale. 

Štetec: zriediť 5-15 % a nanášať rovnomerne krížovými ťahmi. Valček: Na prvú vrstvu zriediť 5-10 % na 
druhú max.3% a nanášať rovnomerne valčekom s krátkym vlasom. Na veľmi drsný povrch použiť vhodný valec.  
Môže sa prifarbiť farbami vysokej koncentrácie. V prípade odtieňa z limitovanou krycou schopnosťou, alebo 
obzvlášť kontrastný podklad sa doporučuje preventívne aplikovať vrstvu prifarbeného IDROSMALTO OPACO. 
Nanášať pri  teplote prostredia, alebo povrchu od + 5 oC do + 35 oC nie pri priamom slnečnom žiarení. Pomôcky 
a náradie hneď po použití umyť vodou.  Skladovať v chlade, ale nie menej ako +5 oC. 
 
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:         1340 ± 50 g/l  
Viskozita pri 20 oC:            8.000 ±2.000 cP 
Základ spojiva:                  Akrylátové  polyméry 
Lesk (uhol 85o)                   10-20 glos. 
Reakcia na oheň :               nehorľavý  trieda 0,   DM 26/06/84                                       
Doba schnutia:                    suché na dotyk  3 hod., suché do hĺbky 24 hod..  
Výdatnosť:                          cca 7,5 m 2/ l v dvoch vrstvách na hladkom a mierne absorpčnom povrchu.  
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 


