
Biela, ktorá 
prekoná vaše 
očakávania



Je určená na dekoratívne nátery namáhaných 
stien v interiéroch, najmä pre vysoko zaťažo-
vané miesta a náročné povrchy ako sú napr. 
kúpelne a kuchyne, ktoré sú aj krátkodobo 
vystavené vlhkosti alebo pare.

Je ideálnym riešením pre ľudí  
s vysokými nárokmi na povrchy 
svojich interiérov. Vyznačuje sa 
vynikajúcou krycou schopnos-
ťou. 

Vyniká výbornou výdatnosťou a vysokou priro-
dzenou belosťou, ktorá opticky rozširuje miest-
nosti. Farba je paropriepustná a tak umožňuje 
dýchanie a uvoľňovanie nadbytočnej vlhkosti 
vašich stien. Navyše je jemne parfumovaná, 
ľahko sa rozotiera pre čo najväčší komfort pri 
práci. 

Používa sa na nátery rôznych druhov omietok, 
vyzretého muriva, sadrokartónu, vystierkova-
ných podkladov, sadrových omietok a stierok, 
tapiet a drevených stavebných prvkov. Vytvára 
hladký, zamatovo matný povrch. Náter sa vy-
značuje úplnou oteruvzdornosťou za sucha a je 
umývateľný a čistiteľný podľa normy EN ISO  
13 300 v triede 2.

Vodou riediteľná 
umývateľná maliarska 
farba novej generácie 
na vinylovej báze.

Farbu odporúčame najmä do kuchýň, kúpelní 
a detských izieb, kde je predpoklad vyššieho 
zaťažovania a ušpinenia náteru a tiež príleži-
tostného kontaktu s vodou a parou.

Na odstránenie nečistoty bez rizika poškodenia 
náteru je možné úplne bežne použiť navlhčenú 
špongiu alebo inú vhodnú tkaninu.

Odolnosť čerstvo natretých povrchov voči 
bežnému poškodeniu je za štandardných 
podmienok dosiahnutá najneskôr za 24 hodín. 
Deklarovaná odolnosť proti oteru za mokra 
je dosiahnutá po 3 – 4 týždňoch od realizácie 
náteru v zmysle normy EN ISO 13 300.

POUŽITIE

omietka, stierka, sadrokartón, tapety, drevoPODKLAD

hladký – zamatovo matnýVZHĽAD

max. 60 min.ZASYCHANIE

po 3 – 4 hod.PRETIERANIE

3 kg • 8 kg • 15 kgBALENIA

BELOSŤ

min 92% BaSO4

ODOLNOSŤ PROTI ODERU ZA MOKRA

trieda 2 (podľa STN EN 13300)

ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ

cca 7 – 10 m2/kg
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Továrenská 7, 919 04 
Smolenice, Slovakia
Tel.: +421-33-55 60 111
marketing@chemolak.sk
www.chemolak.sk
www.nasteny.sk

CHEMOLAK A.S.

Vyvinuté a vyrobené
na Slovensku.


