Technický list: Vega – nástěnná barva

Vega - nástěnná barva

Informace o výrobku
č. 2105 - 2108

Vega Wandfarbe

Všeobecně:
Nástěnná barva Vega obsahuje jako pojidlo rostlinný
kasein (rostlinnou bílkovinu). Italské mramorové moučky
udělují této barvě její nevtíravý, harmonicky světlý bílý tón,
zcela bez titanové běloby a bez optických zesvětlovačů.
Rostlinný kasein se díky sodě „stává“ proteinovým
lepidlem, vlastním pojidlem. Rostlinný kasein pochází
z luštěnin (leguminóza), bílkovina ze sklízených rostlin
jako hrachu, kukuřice, lupiny a fazolí. Výroba ve formě
práškové barvy snižuje náklady na dopravu a obalový
odpad, prodlužuje skladovatelnost, chemická konzervace
není nutná.
Použití:
Nástěnná a krycí barva pro interiéry. Vhodná ke
zpracování na savých podkladech jako omítka, kamenu,
betonu, zdrsněných vláknech, čistých papírových
tapetách, sádrokartonu, sádrovláknitých deskách.
Podmíněně vhodná také na staré disperzní nátěry po
vytvoření zkušební plochy s pozitivním výsledkem (viz
Tipy). Nevhodnými podklady jako jsou např. klihové barvy
a vápenné nátěry, olejové barvy, latexové barvy, plasty,
kov, podklady se zbytky lepidla na tapety, tak jako hladké,
nesavé plochy a trvale vlhké podklady. Pro vlhké prostory
doporučujeme Bahenní vápennou barvu Kreidezeit č.888.
Vlastnosti:
prášek rozmíchatelný ve vodě
lehce zpracovatelná
téměř bez zápachu
značně difuzní
výborná krycí síla
přirozeně zářivě bílá díky jemným italským
mramorovým moučkám, bez titanové běloby
odolná proti otěru a několikrát přetíratelná
bez konzervačních látek
zbytky výrobku lze kompostovat
Složení :
Mramorová moučka, křída, rostlinný kasein, kaolin,
vápenný hydrát, soda, metylcelulóza.
Vhodné nástroje:
Dobré válečky a malířské štětky. Produkt se hodí ke
zpracování postřikovým přístrojem bez přístupu vzduchu.

KREIDEZEIT.CZ– generální zastoupení pro ČR
Borek 11, Dačice 380 01

Přípravné práce:
Podklad musí být savý, čistý, nosný, suchý, pevný,
nemastný, bez obsahu pronikajících a barvících látek.
-

-

Doba čekání až ke zpracování na čerstvých
vápenných omítkách – minimálně 4 týdny.
Důkladně omýt staré klihové a jiné křídující
popř. nenosné staré nátěry. Odstranit uvolněné
staré nátěry. Řádně omýt z podkladu zbytky
tapetového lepidla.
Důkladně omést pískující podklady.
Odstranit shluky pojidla a spečence na povrchu
omítky.
Odstranit zvětralé olejové zbytky na betonu.
Odstranit uvolněné části omítky a zdiva
a opravit je typově stejným materiálem.
Pronikající a zbarvující látky v podkladu
izolovat např. Schellackem izolačním(č.234).
Očistit minerální podklady napadené plísní
sodným roztokem.

Zpracování:
Teplota pro zpracování min. 8°C.
1.
Základní nátěr:
Neošetřené, savé podklady (všechny omítky, sádrokarton,
sádrovlákna) musí být předem natřeny základním
Kaseinovým nátěrem č.145.
Vysoce savá vytmelená místa na smíšených podkladech
a sádrokartonu mají být 1x separátně natřena základním
nátěrem. Po uschnutí natřeme celou plochu základním
nátěrem znovu.
2.
Míchání barvy:
Práškovou barvu bez hrudek zamícháme do uvedeného
množství studené vody. K tomu použijeme silnou vrtačku
s kvedlačkou, minimálně 30 minut necháme bobtnat, před
natíráním ještě jednou důkladně promícháme.
3.
Nátěry:
Všechny nátěry nanášíme tence, rovnoměrně a bez
přechodů. Příliš vysoké vrstvy nanášení mohou vést
k znehodnocení nátěru.
Ve vlhkém stavu je barva průsvitná, teprve poté, kdy
proschne, dosáhne své úplné krycí síly. Aby se barva
neusazovala, je důležité ji po delších pauzách důkladně
promíchat. Rozmíchaná barvy má být ve stejný den
zpracovaná.
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Potřeba vody:
Barvu je třeba naředit vodou tak, aby se snadno nanášela
na daný podklad.

Skladování:
Barva v prášku skladovaná v suchu má minimální
trvanlivost 2 roky.

Nanášení válečkem:
1 kg práškové barvy rozmícháme v 550 ml vody, dle
potřeby ještě zředíme dalšími 150 ml vody.

Čištění nářadí:
Ihned po použití očistit vodou nebo
mýdlovým roztokem (Marseillské mýdlo č. 220).

Nanášení štětcem:
1 kg práškové barvy rozmícháme v 650 ml vody, dle
potřeby ještě naředíme dalšími 150 ml vody.

Nakládání se zbytky:
Zbytky produktu nelít do kanalizace. Zbytky barev je
možno kompostovat, popř. usušené přidat do domácího
odpadu. Prázdné obaly dát do tříděného odpadu.

Na velmi silně savých podkladech a při vysoké okolní
teplotě je možné vyšší ředění než bylo uvedeno.
Tónování:
Tónování lze provést až se 100 g pigmentu na 1 kg
práškové barvy Vega (= max. 10% váhy) všemi pigmenty
fy Kreidezeit. Tabulky barevných odstínů jsou k doptání u
prodejců fy Kreidezeit. Při použití jiných pigmentů je třeba
dbát na jejich alkalickou stabilitu. Před rozmícháním barvy
bez hrudek, zamícháme pigmenty přímo do připravené
vody, popř. pro dotónování přidáme trochu vody a teprve
potom přimícháváme k hotové rozmíchané barvě.
Renovování:
Vega Nástěnnou barvu lze přetřít opět Vega Nástěnnou
barvou nebo Vega strukturální barvou, Bahenní vápennou
barvou nebo Klihovou barvou fy Kreidezeit.
Odstranění barvy:
Pro odstranění nástěnné barvy Vega namočte několik
hodin dostatečným množstvím vody a potom oškrábejte.
Zbytky omyjte houbou nebo kartáčem. Na vápenných
podkladech je odstranění možné za určitých okolností
pouze mechanicky.
Velikost balení:
Výrobek č. 2105
2,5 kg/ až cca 18 m2
Výrobek č. 2106
5kg / až cca 35 m2
Výrobek č. 2107
10 kg / až cca 70 m2
Výrobek č. 2108
25 kg / až cca 175 m2
Spotřeba se vztahuje na jeden nátěr.
Ceny dle platného ceníku.
Doba schnutí:
Přetiratelné po cca 8 hod, proschlé po cca 24 hod.
při 20°C a při 65% vzdušné vlhkosti.

Třída nebezpečnosti:
Odpadá, nejedná se o nebezpečnou látku.
Bezpečnostní upozornění:
Také barvy z přírodních surovin skladujte mimo dosah
dětí. Rostlinné kaseinové barvy vykazují při zpracování
typický zápach, který v suchém prostředí časem vymizí.
Mějte na zřeteli případné alergie na přírodní látky.
Tipy:
Překrytí starých disperzních barev :
Starý nátěr musí pevně sedět, být matný a lehce savý.
Pro lepší přilnutí na podklad doporučujeme přidat max.
30 ml Saflorového oleje (málo žloutnoucí, č.370)
na l kg použité barvy v prášku. Olej se přidá do nástěnné
barvy za intenzivního míchání teprve po nabobtnání.
Nátěry znečištěné disperzní barvou se
musí před nanesením barvy Vega očistit např.
sodným louhem (č.992).
Obecně v těchto případech je třeba prověřit vhodnost
barvy přímo na místě aplikací na zkušební plochu.
Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám
předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům
životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být
vyloučena závaznost pro všeobecnou právní platnost
jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel
vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel použití (zkušební
nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácejí texty svou
platnost. Nejnovější informace o produktu jsou k dispozici na
internetu www.kreidezeit.cz nebo přímo u firmy Kreidezeit.
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Spotřeba:
Asi 145 g práškové barvy na m2 na jeden
nátěr na hladkých, normálně savých
podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba
stanovit na místě.
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