TECHNICKÝ LIST

CITYMAL PROFI FORTE
Barva CITYMAL PROFI FORTE je zářivě bílá, omyvatelná, malířská barva určená
k malování stěn v interiéru v té nejvyšší kvalitě. Barva je vhodná také na sanační omítky a
sádrokarton. Barva CITYMAL PROFI FORTE vyniká především svou vynikající kryvostí a
sněhovou bělostí. Barva je paropropustná.
Návod na použití:
1. Před malováním ze stěn odstraňte prach, případně seškrábejte starou barvu nebo omítku.
2. Po přípravě stěn k malování použijte penetrační nátěr CITYMAL Penetral popř. rozřeďte
na první nátěr barvu s vodou v poměru 2:1 s vodou. První nátěr má sloužit jako penetrační,
má zajistit zatažení pórů, zbavení se volných částí omítek a sjednocení nasákavosti podkladu.
3. Po základním nátěru naneseme jeden až dva nátěry malířské barvy CITYMAL PROFI
FORTE rozředěné v poměru 10:1 s vodou. Malířskou barvu CITYMAL PROFI FORTE lze
tónovat běžnými i tónovacími barvami. Při tónování snižte podíl vody. U sytých barev, kde je
použito více tónovacích pigmentů, doporučujeme barvu doklížit např. latexem. Malířskou
barvu lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním.
Složení:
CITYMAL PROFI FORTE je směs anorganických pigmentů a plniv ve vodné bázi
makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek.
Vydatnost:
1. nátěr 7-9 m²/kg, 2-3. nátěr 6-8 m²/kg. Zasychání: nejdéle do 60 min. Kryvost: st. 1. Vzhled
nátěru: bílý rovnoměrně matný, otěruvzdorný, omyvatelný. Bělost min. 94%. Skladování:
v suchém prostředí s teplotou od +5° C do +25° C. Nesmí zmrznout!
Bezpečnost a ochrana zdraví:
Uchovávejte mimo dosah dětí, při aplikaci nejezte, nepijte. Zamezte styku s kůží a očima,
používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a brýle. Při zasažení kůže odložte znečištěný oděv
a kůži omyjte mýdlem. Při požití vypláchněte ústa a vypijte asi půllitru vody, vyvolejte
zvracení, vyhledejte lékaře. Při zasažení očí důkladně vyplachujte oči čistou vodou,
vyhledejte lékaře. Ekologické informace: Zamezte vniknutí do podzemních vod, vodních
zdrojů, půdy a kanalizace.
VÝROBEK NESMÍ BĚHEM DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ ZMRZNOUT!
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