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Extra matný vodou riediteľný náter, používaný špeciálne na sadrokartónové steny. Má 
vynikajúce krycie a vyrovnávacie vlastnosti. Je ideálny na maskovanie malých nerov-
ností povrchu ako sú spoje. Môže byť použitý priamo na sadrokartónové dosky (ako 
základný aj  vrchný náter). Prvý náter poskytuje vysoko kvalitný vzhľad, čiže druhý 
náter nie je vždy potrebný. 

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre 

Vzhľad matný

Zloženie pojivo na báze emulzie akrylových polymérov

Špecifická hustota 1,53 ± 0,05 g/cm3 pri 20 °C

Viskozita 10 000 ± 2 000 cP

Sušina 58 ± 0,5 %

Odolnosť voči vode vode odolný > 1000

Priepustnosť pre vodné pary vysoká

Odolnosť voči zásadám odolný

Zachytávanie nečistôt stredné

Farba biela, môžete tónovať podľa vzorkovníka, použite tónovací systém Boero.

Aplikačné údaje

Nástroje štetec, valček

Schnutie pretierateľný po 6 hod. (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou 
vlhkosťou)

Výdatnosť 8 – 10 m²/l v jednej vrstve, (závisí od nasiakavosti povrchu)

Riedenie 10 – 20 % vody

Povrchy omietka, sadrokartón, vláknitý cement, vhodne pripravené tapety

Pracovný postup

Príprava povrchu povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-
lupujúce sa časti steny alebo skriedovatelé staré nátery musia byť odstránené a očistené 
kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUCCO).
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Nový podklad Podklady zo starých 
farieb na vodnej báze 
(mierne skriedovatelé)

Podklady zo starých 
farieb na vodnej báze 
(umývateľné, súdržné)

Základ IDROACRIL alebo 
FONDO 2000 1 náter

IDROACRIL alebo  
FONDO 2000 1 náter

–

Konečný náter CARTUN 2 nátery CARTUN 2 nátery CARTUN 2 nátery

 V prípade, že sa druhá vrstva aplikuje po 72 hodinách, je vhodné povrch pred aplikáciou 
prebrúsiť.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať 
pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných to-
kov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené 
v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo me-
tódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.


