Technický list: Klihová barva

KLIHOVÁ BARVA

Informace o výrobku
č..118

Leimfarbe

Všeobecně:
Do 60 let byly klihové barvy ve starých spolkových zemích
nejpoužívanějšími barvami pro vnitřní nátěry, v nových
spolkových zemích až po pád berlínské zdi. Díky rozšíření
hotových umělých dispersních barev zmizely, přes
všechny své přednosti, klihové barvy z trhu. Pojidlem
dřívějších klihových barev byly hlavně kostní, škrobové a
kožní klihy. Kreidezeit klihová barva obsahuje jako pojidlo
metylcelulózu. Ta je bez konzervačních prostředků a
odpěňovadel a tím je obzvlášť vhodná pro alergiky.
Klihové nátěry jsou vysoce difusně otevřené a proto mají
pozitivní vliv na klima v místnosti.
Použití:
Kreidezeit klihová barva je určena na stěny a stropy
v interiérech. Vhodná pro zpracování na savých
podkladech jako jsou zdrsněné malby a podobné tapety,
omítky, kámen, sádrokarton, sádrovláknité desky.
Podmíněně vhodná je i na staré dispersní nátěry (po
zhotovení zkušebních ploch s positivním výsledkem).
Kreidezeit klihová barva se ideálně hodí pro štukatérské
práce, nátěry stropních prostor, ale také zdí, obzvlášť na
podklady, které vyžadují nátěr při malém namáhání v tahu.
Nevhodné poklady jsou například nátěry olejovými
barvami, plastové povrchy, nesavé plochy a trvale vlhké
podklady.
Pro trvale vlhké místnosti doporučujeme KREIDEZEIT
bahenní vápennou barvu (produkt č. 888)

Vhodné nástroje:
Kvalitní válečky a malířské štětky. Produkt je vhodný ke
zpracování bezkompresorovými malířskými stříkacími
pistolemi.
Dobré malířské štětky v sortimentu KREIDEZEIT
fasádní štětka (produkt č. P 6080)
stropní štětka malá (produkt č. P 6054.1)
stropní štětka velká (produkt č. P 6054.2)
Přípravné práce:
Podklad musí být bez prachu, čistý, suchý, pevný,
nemastný, bez pronikajících a barvících látek.
-

-

-

Vlastnosti:
prášek k rozmíchání s vodou
snadno zpracovatelná
velká krycí síla
matná, nerozmazatelná
vysoce difusní, což dobře působí na klima
místnosti
přírodně bílá díky jemně namleté mramorové
moučce
stupeň bělosti odpovídá Kaseinové barvě
z mramorové moučky (produkt č. 105 – 108)
bez titanové bílé
malé pnutí
neutrální zápach
bez konzervačních prostředků
reversibilní vůči vodě
lehce odstranitelná

Pečlivě omýt staré klihové a jiné křídové nátěry.
Odstranit uvolněné staré nátěry. Z podkladu
pečlivě omýt zbytky starého tapetového lepidla.
Pískové podklady pečlivě omést.
Odstranit shluky pojidla a spečeniny na
povrchu omítky.
Dřevěné, dřevotřískové, dřevoštěpové a tvrdé
vlákenné desky (pokud byly voskované)
přebrousit.
Odstranit uvolněnou omítku a uvolněné kousky
zdiva a zapravit druhově stejným materiálem.
Pronikající a barvící látky v podkladu isolovat
produktem Schellack isolierung (produkt č.
234).
Očistit minerální podklady napadené plísní a
ošetřit odstraňovačem plísně (produkt č. 620).

Míchání barvy:
Barva v prášku se vmíchá do daného množství studené
vody. K tomu použijeme silnou vrtačku s kvedlačkou,
necháme min. 30 min. odstát. Pře zpracováním ještě
jednou řádně promícháme.
Potřeba vody / ředění :
Cca 0,9 l vody na 1 kg barvy v prášku.
V zásadě se barva naředí vodou na správnou
roztíratelnost pro daný podklad, tzn. množství vody se
případně nepatrně zvýší.

Složení:
křída, mramorová moučka, mastek (neobsahující asbest),
kaolin, metylcelulóza.
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Základ:
Silně, popř. nerovnoměrně savé podklady natřít Kreidezeit
kaseinovým základem (produkt č. 145) nebo klihem pro
barvy (produkt č. 1103 / 125g klihu pro barvy + 8 l vody).
Zpracování:
Klihovou barvu nanést tence a rovnoměrně na řádně
připravený podklad. Teplota zpracování min. 8°C.
Během zpracování je barva průsvitná; teprve po
proschnutí získá plnou krycí sílu.
Rozmíchanou barvu připravenou k použití je nutno
zpracovat do 3 dnů. Principielně má barva trvanlivost až 2
týdny, časem ale řídne a hůře se zpracovává. Během
delších pracovních přestávek je třeba barvu přikrýt a před
použitím opět promíchat.
Tónování:
Tónování může být provedeno do 10% všemi
KREIDEZEIT zemními, minerálními a spinelovými
pigmenty. Pigmenty vmíchat do daného množství vody
před přidáním klihové barvy, popř. pro dotónování
pigmenty rozmíchat s trochou vody a přimíchat do hotové
barvy.
Příslušné tabulky barevných odstínů je možno obdržet u
našich prodejců.
Renovace:
Klihová barva je cca 2 – 3x přetiratelná. Poté se mohou
staré nátěry oddělit od základu a lepit na pracovní
nástroje.
Pro renovaci barvu vícerým nastříkáním nebo přetíráním
teplou vodou namočíme (přidáme trochu prostředku na
mytí nádobí!). Poté barvu špachtlí, bez použití síly,
oškrabeme. Zbytky barvy smyjeme hrubým štětcem.
Necháme uschnout a přetřeme klihovou barvou.
Klihové barvy nesmějí být přetírány barvami jiného druhu
(=> nebezpečí vzniku trhlin!!!), nýbrž pouze klihovými
barvami téže výrobní značky.

Spotřeba:
Cca 120 g prášku / m2 / nátěr na hladkém, průměrně
savém povrchu. Přesnou spotřebu posoudíme u objektu.
Velikost balení:
Výrobek č. 118 5 kg na cca 40 m2
Ceny dle platného ceníku.
Čas schnutí:
Při teplotě nad 12 °C a dobré výměně vzduchu je možno
barvu přetřít asi
po 8 hodinách. Barva je dobře proschlá
cca po 24 hodinách.
Skladování:
Skladovat v chladu, suchu, mimo mráz. Barevný prášek
takto vydrží nejméně
3 roky.
Čištění nástrojů
Okamžitě po použití očistit vodou, nebo mýdlovým
roztokem (Marseillské mýdlo, produkt č. 220).
Nakládání se zbytky
Zbytky produktu nelít do odpadu. Zbytky barev mohou být
kompostovány, popř. suché mohou být přidány
k domácímu odpadu. Prázdné obaly dát do sběrného
dvora.
Označení nebezpečnosti
Odpadá, nejedná se o nebezpečnou látku.
Pokyny
Také barvy z čistě přírodních materiálů je třeba skladovat
mimo dosah dětí.
Pozor na výskyt možných alergických reakcí na přírodní
látky.
Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu našich
zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí,
jakož i různému charakteru podkladu musíme vyloučit závaznost pro
všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím
musí zpracovatel vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro daný účel
použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání či změně výrobku pozbývá tento text své platnosti.
V současné době nejnovější informace o produktu obdržíte přímo ve
firmě Kreidezeit nebo na internetu: www.kreidezeit.cz
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