RENOTOP HOUSEPAINT

TECHNICKÉ INFORMACE

Obchodní značka:

ZERO RenoTop Housepaint – Seidenmatt / Matt / Metallic

Materiál:

Hedvábně matná nebo matná, vysoce elastická multifunkční nátěrová hmota odolná alkalitě.
S aktivně působícími složkami proti napadení fasády řasami a houbami (tzv. „zelenání fasád“)

Použití:

Pro použití na beton, vláknocement, omítky, zdivo, staré elastické systémy, neželezné kovy,
rozměrově nestálé dřevo, tvrdé PVC, hrázdění, zateplovací systémy, renovační nátěry
pórobetonu.

Odstín:

Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. Dále v 70 metalických
odstínech dle vzorkovnice ZERO Lacksystem.

Stupeň lesku:

Hedvábný mat nebo mat

Pojivo:

Speciální siloxan s čistým akrylátem

Specifická hmotnost:

Cca. 1,25 +/- 0,1 (Seidenmatt, Matt), Cca. 1,05 +/- 0,1 (Metallic base M)

Vlastnosti:

Aktivně působí proti řasám a plísním.

Údaje dle EN 1062-1:

G2 / E2 / S1 / V2 / W3 / C1

Doba schnutí:

1 – 2 hod. podle teploty a rel. vlhkosti vzduchu

Ředění:

Pokud je třeba tak s čistou vodou

Technika nanášení:

Nátěrem, válečkováním, nástřikem

Teplota při zpracování:

Min. + 5 °C vzduch a podklad

Spotřeba:

Cca. 120 ml/m2 na jeden nátěr

Skladování:

V chladu, chránit před mrazem

Čištění nářadí:

Okamžitě po použití vodou a mýdlem

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny.
Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. U podkladů kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a
nosnost, penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F. Při použití
jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady
povrchu a jejich následné reklamace.

Skladba nátěru:

2 x natřít s ZERO RenoTop Housepanit neředěným.
Upozornění: U ploch zasažených výronem solí není zaručena přilnavost.

EU – mezní hodnoty
pro obsah VOC:

Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC.

Tabulka nástřiku:

Velikost trysky

Airles +
Aircoat:

Poznámka:

palce

mm

0,018

0,46

Úhel
stříkán
í
40-60°

Tlak/bar

Ředění

Viskozita

Křížových
nástřiků

Cca. 150

Obsahuje biocidní látky, používat opatrně.
Odstín zlatý, stříbrný a měď by měli být použity na plochy se strukturou, neboť na hladkých
plochách mohou zanechávat stopy po válečku. Je možno též na hladkých plochách použít
jiných malířských technik.
Použití tmavých odstínů s hodnotou světlosti <20 (HBW 100 = bílá, HBW 0 = černá) je zvláště
nevhodné pro izolační fasády (ETICS s EPS izolačními deskami) kvůli vysokým teplotám povrchu
cca. 70 ° C, což je pro tyto systémy kritické. Na přání je možné vyrobit tyto vybrané kritické odstíny
z fasádní vzorkovnice ZERO Farbtonfächer 375 pomocí speciálních pigmentů, které odrážejí velké
části slunečního záření a tím výrazně snižují ohřev povrchu fasády. Tónování je prováděno na
objednávku cca do 3 pracovních dnů.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu
a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených
údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu
nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.

www.zerobarvy.cz / info@zerobarvy.cz

