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FINKOLORA SNOW WHITE 
emulzná farba na steny a stropy 
 

 

 

POPIS Moderná emulzná farba založená na polyvinyl acetáte. 

 Vytvára matný, snehobiely vzhľad s vysoko dekoratívnym dlhotrvajúcim efektom. 
Vďaka mikroporóznej štruktúre časom nepraská,,dovoľuje stenám dýchať´´. 
Bezpečná pre ľudí aj životné prostredie.  

 

PRÍKLADY POUŽITIA  Finkolora emulzná farba sa používa na dekoratívny náter stien a stropov  

 v ubytovacích a kancelárskych priestoroch. Môže sa nanášať na omietku, betón, 
sadru, drevotriesku, tapety a na renováciu predtým natretých povrchov. 

  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Výdatnosť Približne 9 m
2
/l na jeden náter. Výdatnosť závisí od drsnosti, pórovitosti podkladu 

a spôsobu aplikácie výrobku. 

 

Sušina min. 50% hmotnosti. 

 

Hustota max. 1,5 g/cm³. 

 

Riedidlo Voda. 
 

Aplikácia Štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekacím zariadením. 
 

Doba schnutia pri 20±2
o
C Zaschnutá na dotyk po 2 hodinách. Pretierateľná po 4 hodinách. 

a relatívnej vlhkosti   

vzduchu 55±
o
C % 

 

Stupeň lesku Mat. 
  

Balenie 5 l; 15 l 
 

Viskozita (23°C) KU 100-110 
 

Odolnosť voči suchému oteru veľmi dobrá 
 

Rozsah odtieňov Biela.  

EU VOC 

  

2010 limitná hodnota  (Kat. A/a), 30 g/l (rok 2010), max. VOC < 30 g/l. 
 

 

Trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby, uskladnenej v originálnom a zapečatenom 
balení. 
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Vyššie uvedené informácie sú získané na základe laboratórnych testov a praktických skúseností a sú platné od dátumu uvedeného na technickom 
liste. Kvalita výrobku je zabezpečená systémom, založeným na požiadavkách noriem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobca nemôže byť zodpovedný za 
žiadne škody, ktoré vznikli použitím výrobku bez dodržania inštrukcií alebo za nevhodným účelom. 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
 

Podmienky pre natieranie Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by  mala byť najmenej 
+5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia. 

 

Príprava podkladu  Nenatierané povrchy: 
Má byť suchý, čistý a odmastený. Čerstvá omietka alebo holý betón môžu byť 
natierané až po 4 týždňoch zretia. 
 
Predtým natierané povrchy: 
Má byť očistený od špiny, prachu, mastnoty, odlupujúceho sa náteru a iných nečistôt. 
Povrch umyte vodou. Úplne odstráňte hlinkovú farbu. Kriedový povrch by mal byť 
oprášený a umytý s vodou. Povrchy natreté emulzným náterom umyte vodou 
s čistiacim prostriedkom a následne na to čistou vodou. Tmelom vyspravte praskliny 
a nerovnosti.  
 

 Použitie Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Aplikujte štetcom, valčekom alebo 
pneumatickým striekacím  zariadením. Farbu nie je potrebné riediť, prvý náter je 
dovolené základovať farbou zriedenou  do 20% s vodou. Aplikujte 2-3 nátery. Do farby 
nepridávajte vápno alebo kriedu. Zaschnutá po 2 hodinách. Pretierať najskôr po 4 
hodinách. Aplikujte pri teplote +5°C až +25°C. 

 Poznámka ! Majte prosím na pamäti, že povrch natieraný s matnou farbou je viac 
náchylný na poškriabanie a mechanické poškodenie v porovnaní s farbou s vyššou 
úrovňou lesku. 

 

Čistenie náradia  Pred čistením z náradia zotrite prebytočnú farbu. Čistite s vodou. 
 
 

PREDCHÁDZANIE  

OHROZENIA ŽIVOTNÉHO  

PROSTREDIA Odpady zhromažďujte a odvážajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte 
 v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalný odpad  
 napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá 
 alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako 
 uvedené v 08 01 11). 

 

ZDRAVOTNÁ A    

BEZPEČNOSTNÁ  

KLASIFIKÁCIA  
podľa EC smernice 99/45/EC Výrobok použitý podľa návodu nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre zdravie a pre 

životné prostredie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po použití v uzavretých priestoroch 
dobre vyvetrajte natierané miestnosti až dokým zápach nepominie. Potom sú už 
priestory pripravené na použitie. 

 Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie. 
 

Skladovanie  

a preprava Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom. Skladujte 
a prepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C. 


