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Rhenocoll Indoor IW 45, vysoce kvalitní interiérová barva, bílá, matná, hluboký mat
Rhenocoll Indoor IW 45, barevná interiérová barva
Rhenocoll Indoor IW 45, báze pro míchání A a C
Disperzní barva, nestříká a nestéká
Kód: A 5610 (Interiérová barva, bílá)
Kód: A 5613 (Bunttöne-Store)
Kód: A 5615 (Color Mix)
Kód: A 5617 (báze A), Kód: A 5619 (báze C)

Specifikace: Interiérová barva, s neutrální vůní, rychle schnoucí. Vysoká krycí schopnost.
Zlepšuje hygienu vzduchu v interiéru. Šetrná k životnímu prostředí, na bázi vody. Výborně se s
ní pracuje, je barevně stabilní a velice dobře opravitelná.
Klasifikace: Krycí schopnost třídy 1, otěr za mokra třídy 1, podle DIN EN 13300
Stupeň lesku: Hluboký mat
Barevné odstíny: Bílá, pestré odstíny v systému Bunttöne-Store, barevné odstíny v systému
Color-Mix ze základních barev
Použití / Podklad: V interiérech, na omítky, beton, zdivo, papírové tapety a tapety se strukturou
hrubého vlákna, sádrokarton, také k přetření nepoškozených starých nátěrů na disperzní nebo
olejové bázi.
Vydatnost: Cca. 7 m² / litr při jednorázovém nátěru.
VOC 2010: Kat. A / vodní báze /MAX hodnota 30 g/L / Skut. hodnota 0 g/L
Konzervace: Díky cílenému výběru surovin již není nutné obvyklé ošetření proti bakteriím,
plísním, houbám a zárodkům hniloby.

Přirozená imunita



Přírodní



Minerální

9

Navrženo pro profesionální použití

9

Žádné karcinogenní látky

9

Neobsahuje isothiazolony ani mikroplasty

9

Pro lidi a zvířata zcela nezávadná

9

Aktivní ochrana životního prostředí, vody a půdy díky
uvědomělé eliminaci jedů

9

Chráněno celosvětovým patentem

Dosažené certifikáty:
Nejlepší kategorie emisí v interiéru: A+
Splňuje požadavky emisní kategorie M1
Splňuje požadavky AgBB Schema 2015
Technická upozornění:
Nanášení:
Stupeň lesku:
Teplota při zpracování:
Spotřeba:

Štětcem, válečkem nebo stříkáním
Hluboký mat
Ne nižší než +8°C (materiál, vzduch a teplota v místnosti)
1 litr vystačí na 7 m² hladkého podkladu. Na hrubých plochách
přiměřeně více. U plasticky strukturovaných povrchů zjistit
spotřebu zkušebním nátěrem.
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Schnutí:

Při + 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti je po 1 hodině povrch
suchý a dá se přetřít. Proschlý a odolný cca. za 1 den. Při nižších
teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Čištění nástrojů:
Obecná upozornění:

Vodou, ihned po použití.
Před použitím a po delších přestávkách promíchat. V případě potřeby
mírně naředit vodou. Nemíchat s produkty s obsahem ředidla.
S kompatibilními barevnými bázemi a pigmenty.
Není

Barvení:
Bod hoření:

Postup nátěru: Podklad musí být čistý, suchý, nemastný a nosný. Odstranit odlupující se a
nepevné povrchy. Dbejte VOB, část C, DIN 18363, odst.3. Hliněné barvy a drolící se povrchy
musí být dokonale smyty. Savé a problematické podklady nejprve natřít prostředkem Rhenocoll
Tiefgrund 14 F.
Na základní a koncový nátěr použít nezředěný Rhenocoll Indoor IW 45.
Při nanášení stříkacím zařízením nastavit viskozitu na stříkání.
Označení podle směrnice (ES) č. 1272/2008: Nemá označení
ADR/GGVS: Nejedná se o nebezpečné zboží
Deklarace látek obsažených ve Zdravé barvě: Uhličitan vápenatý, křemenný písek, oxid
titaničitý, kaolin, mastek, barytový prášek, voda, vodnatá disperze (bez rozpouštědel), minerální
směs.
Bezpečnostní upozornění: Při práci je nutné dodržovat běžné zásady bezpečnosti práce a
předpisy příslušných profesních organizací. Informace týkající se bezpečnosti a upozornění
ohledně likvidace prosím čerpejte z aktuálního bezpečnostního listu. Určeno k použití v
technických průmyslových podnicích.
Skladování: V originálním obalu neskladovat a netransportovat delší dobu při teplotách pod +8°
C a nad +30°C, dobře uzavřít. V neotevřeném původním obalu lze skladovat 12 měsíců. Po
otevření brzy spotřebovat.
Dodávané objemy:
kbelík 2,5 l
kbelík 5 l
kbelík 10 l
kbelík 12,5 l
Servis: Naši techničtí poradci jsou vám kdykoliv nezávazně k dispozici.
Tel.: + 420 379 724 676
Mob.: + 420 602 323 886
E-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz
Tyto údaje jsou nezávazné a spočívají na zkušenostech z praxe a na pokusech, které byly u
nás realizovány, nejedná se o garanci vlastností ve smyslu nejnovějšího judikátu BGH
(Spolkový soudní dvůr). V každém případě doporučujeme provést vlastní pokus, jelikož
nemůžeme ovlivnit mnohost materiálů a jejich zpracování. Údaje odlišující se od technického
listu nebo přesahující jeho rámec musí být písemně potvrzeny vedením podniku. V každém
případě platí naše obchodní podmínky. S vydáním tohoto technického listu pozbývají platnost
všechna předchozí vydání.
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