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PARETI MOBILI 
Vodouriediteľná, umývateľná farba na sadrokartón a omietky pre interiér. 
 

CHARAKTERISTIKA: 
Disperzná farba vysokej hodnoty s vynikajúcou krycou schopnosťou a vysokou belosťou. Charakteristickou 

zvláštnosťou je nezvyčajná priama aplikácia na obzvlášť obtiažne povrchy, ako je sadra, sadrokartón, omietky na 

baze vápna a na povrchy všeobecne charakteristické pórovitosťou a vysokou nasiakavosťou. Excelentná 

nanášateľnosť, dobrá rozťažnosť a nízka tendencia odkvapkávania umožňuje ľahké použitie. Vysoká 

priedušnosť umožňuje migrovať vodnej pare z vnútra von pričom sa zabráni kondenzácií vodných pár a je bez 

zápachu. Vytvára hladký povrch s príjemným matným vzhľadom. Veľká všestrannosť umožňuje splniť 

očakávania odborníkov a náročných  realizátorov.    

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Povrchy ešte nenatierané: Dôkladne odstrániť okefovaním prach, špinu a častí omietky, ktoré dobre 

nedržia. Vyrovnať nedokonalosti ( diery, praskliny, trhliny ) napr. s LITOSTUCOM s následným vyrovnaním. 

Po zaschnutí aplikovať povrchovú úpravu. Sadrokartónové povrchy nevyžadujú penetračný náter, môžu byť 

priamo natrené PARETI MOBILI. Na obzvlášť zvetraný povrchov naniesť preventívne jednu vrstvu ARD FIX, 

alebo BIANCO FIX. Po 4 hod. naniesť PARETI MOBILI.      
Povrchy už natierané priedušnými farbami: Vhodne očistiť od prachu a špiny. Vyrovnať nedokonalosti 

a pokračovať, ako je uvedené hore "steny ešte nenatierané". 
Povrchy už natierané umývateľnými farbami: Vhodne očistiť od prachu a špiny. Vyrovnať prípadné 

nedokonalosti. Opravované časti prebrúsiť, očistiť od prachu a natrieť jednou vrstvou ARD FIXU. Po 4 hod. 

naniesť PARETI MOBILI.    

 

NANÁŠANIE: 
Pred použitím výrobok dobre premiešať od spodku 
Valček: 
Zriediť 10 - 20 % vodou  a aplikovať rovnomerne krížovými ťahmi. Po 6 hod. naniesť druhú vrstvu. 

Štetec: 
Zriediť 15 - 25 % vodou a aplikovať rovnomerne krížovými ťahmi. Po 6 hod. naniesť druhú vrstvu. 

 

Nanášanie štetcom je vhodné len na povrchy málo absorpčné napr. cementové omietky, izolované  povrchy 

a nezvetrané farby.  

Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Náradie hneď po použití umyť vodou. Nanášať pri  

teplote prostredia, alebo povrchu od + 5
 o

C do + 35 
o
C. 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:                               l500 ± 50 g /l 

Viskozita pri 20
o
C:                        6.000± 1000 cP 

Vzhľad povrchu :                                     matný  

Výdatnosť:                         cca 5,3 m
2
/l v dvoch vrstvách na hladkom a stredne savom povrchu  

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

Odolnosť voči umývaniu EN13300:       trieda 3  

Farba:                         biela, farebný odtieň podľa vzorkovnice. 

Balenie:                         14 l 

 

 

 

 

 

 

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


