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MALÍŘSKÁ BARVA ECONOMY 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
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Akrylátová malířská barva pro nátěry interiérů s vysokými nároky na efektivitu práce a snadné nanášení, při 
zachování kvality a dostatečné bělosti povrchu. Vodou ředitelná malířská barva s jemnou konzistencí. Snadno 
se nanáší, vytváří čistě bílý povrch, vyznačuje se vysokou paropropustností. Je vhodná pro ruční i strojní 
tónování. 
 
Technická data: 

Báze akrylát, plniva 

Obsah netěkavých složek  min. 63% 

Specifická hmotnost 1,56 kg/dm
3
 

Konzistence viskózní kapalina 

Spotřeba 8-12m
2
/kg 

Difúzní odpor 0,05m 

Bělost min. 92% 

Přídržnost min. 0,3 MPa 

Kryvost 1 

 
 
Charakteristika: 
 bílý sametový vzhled  
 vysoká vydatnost 
 dobrá otěruvzdornost 
 dlouhodobá barevná stálost 
 obsahuje vysoce kvalitní akrylátovou disperzi 
 neobsahuje těžké kovy 
 snadná aplikace válečkem, štětcem, stříkáním 
 vhodná i pro tónování malířskými pastami 
 
Příklady použití: 
 všechny druhy omítek a betonových povrchů 
 sádrokarton a papírové tapety 
 cementotřískové desky 
 aglomerované dřevěné materiály 
 interiéry náročné na vzhled a hygienu jako školy, kanceláře, 

zdravotnická zařízení, sklady apod. 
 
Provedení: 
Barva: sametově bílá, matná 
Balení: plastové kbelíky 7,5 kg, 15 kg, 40 kg 
 
Skladovatelnost: 
36 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 
teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem! 
 

Pracovní postup: 
Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na nové 
omítky nanášet až po úplném vyzrání podkladu. Sádrokarton a 
nové omítky doporučujeme předem napenetrovat přípravkem 
Soudal Akrylátová penetrace. Barva je upravena pro práci s 
válečkem. Lze použít rovněž štětku nebo stříkací zařízení. V 
případě nutnosti je možno ředit vodou do 10%. Finální 
nátěrovou vrstvu neředit. Přidání Akrylátové penetrace Soudal 
zvyšuje otěruvzdornost barvy. Nanáší se v jedné až dvou 
vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. 
Při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr cca po 1 
hodině přetíratelný. Min. teplota vzduchu a podkladů pro 
nanášení je +5°C, max. +30°C. Pomůcky očistěte ihned po 
práci vodou. 
 
Bezpečnost:  
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další 
pokyny viz etiketa výrobku. 
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