
Technický list

ISOMAT BATH & KITCHEN 
Vysoko kvalitná protiplesňová emulzná farba

Popis  produktu

Vysoko kvalitná protiplesňová emulzná farba 
na vnútorné použitie. Vďaka špeciálnej 
fungicídnej prísade, ISOMAT BATH & 
KITCHEN drasticky zabraňuje rastu plesní a 
baktérií vo veľmi vlhkých miestach ako sú 
kuchyne, kúpeľne, pivnice a pod. Farba má 
vysokú výdatnosť a vynikajúcu 
spracovateľnosť, ako aj veľmi vysokú 
odolnosť voči častému umývaniu a starnutiu. 
Poskytuje veľmi dobrú priľnavosť k 
akémukoľvek podkladu (novému alebo 
starému), ako je omietka, betón, tehly, 
sadrokartón, drevo atď. Neobsahuje amoniak. 
Vytvára finálny povrch s matným vzhľadom. 
Je certifikovaný ako  antibakteriálny produkt 
podľa normy ISO 22196: 2011.

Oblasti použitia

ISOMAT BATH & KITCHEN sa používa na 
vnútorné aplikácie, na nové alebo staré 
povrchy bežných stavebných materiálov ako 
sú betón, omietka, sadrokartón, atď.

Technické údaje

Farba: 

Typ: 

biela a 1330 odtieňov 
(ISOMAT COLOR 
SYSTEM) 
100% emulzná farba

15 Viskozita: (EN 
ISO 2884- 2) 

Bod vzplanutia:      >98 ºC 

Obsah tuhých látok:   43% 

Hrúbka suchej vrstvy: 43 μm 
Hrúbka mokrej vrstvy: 100 μm) EN ISO 2808 

1,43 kg/l Hustota: 
(EN ISO 2811- 1) 

Priľnavosť:              1.90 N/mm2 

(EN ISO 4624) 

pH:       8,5  (+23ºC) 
(EN ISO 4316)     

1 h pri 23 oC Čas schnutia:         
(EN ISO 9117) 

3-4 h pri 23 oC Pretierateľnosť:    
(EN ISO 9117) 

Bez olova:  Spĺňa  ASTM D333/64 

Flexibilita: maximálne predĺženie 39 % 
(ASTM D412). 

Jemnosť mriežky: 10 μm 
(ASTM D 1210). 

Paropriepustnosť: Sd= 0,247 m 
(EN ISO 7783- 2: V2 stredná, 0,14<Sd < 1,4) 

Kapilárna absorpcia vody: w= 0,08 Kg/m2h0,5 

(EN ISO 1062- 3: W3 nízka w < 0,10) 

Merania podľa EN 13300 
Úroveň lesku:  veľmi matný 
(EN ISO 2813: < 5 at 85o) 

Sila prekrytia (priehľadnosť):   min 98,4 % 
(EN ISO 6504- 3) 

Belosť:     92,3 % 
(EN ISO 6504- 3) 

Odolnosť voči umývaniu:   TRIEDA I 
(EN ISO 11998: < 5 μm pri 200 umývaniach ). 

Antibakteriálna schopnosť:  Vynikajúca, R>4.7 

Úmrtnosť baktérii  >99.9%  (ISO 22196,  test 
proti Staphylococcus aureus a Escherichia 
coli, požiadavka R>2) 

Voc obsah=14,8g/l Spĺňa smernicu 2004/42/
CE (Príloha II, Tabuľka A) podkategória 
produktu a, typ WB. 



The technical information and instructions supplied in this datasheet are based on the knowledge and experience of the Department 
of Research and Development of our company and on results from long-term applications of the product in practice. The 
recommendations and suggestions referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the 
applications are beyond the control of our company. Therefore the user is responsible for confirming that the chosen product is 
suitable for the envisaged application. The present edition of this technical datasheet automatically cancels any previous one 
concerning the same product. 

Čistenie náradia:
Po aplikácii ihneď umyte vodou.

Aplikačné inštrukcie

1. Príprava podkladu
Podklad by mal byť suchý a čistý od nečistôt, 
mastnoty a uvoľnených častíc.

 Praskliny a spoje vyplňte  tmelom.

 Nerovnosti v betóne opravte s opravnou 
maltou 

 Omietky opravte opravnými maltami 

Pri natieraní na podklady pokryté plesňou je 
potrebné najprv vyčistiť podklad s 
protiplesňovým čističom CL-MOLD. Po 24 
hodinách odstránte zvyšky plesní, opláchnite 
podklad čistou vodou a nechajte kompletne 
vyschnúť. 
Potom napenetrujte podklad s akrylovou 
penetráciou na vodnej báze PRIMER 
CLASSIC zriedenou do 50% s čistou vodou. 
PRIMER CLASSIC je tiež vhodná na 
stabilizáciu uvoľnených a drobivých 
podkladov. Penetrácia nie je nutná v prípade 
zdravých podkladov.

2. Aplikácia
Pred použitím, farbu ľahko premiešajte a 
aplikujte ju tak ako je alebo zriedenú do 
5-10% s čistou vodou. Aplikujte dva nátery s 
valčekom, štetcom alebo bezvduchovou 
pištoľou. Druhý náter sa aplikuje potom ako 
prvý už kompletne zaschol. Teplota pri 
aplikácii by mala byť medzi +10ºC and +35ºC.

Výdatnosť 

ISOMAT BATH & KITCHEN má výdatnosť 
12m2/l na vrstvu. 

Balenie 

ISOMAT BATH & KITCHEN sa dodáva v 10 
litrových vedrách.

Skladovateľnosť

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní 
v originálnom neotvorenom balení, a teplotách 
medzi +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym 
slnečným žiarením a mrazom.

Prchavé organické zlúčeniny (VOCs)

Podľa smernice 2004/42/CE (Annex II, 
tabuľka A), maximálny povolený obsah VOC 
pre produkty podkategórie a, typ WB je 30g/l 
(2010). ISOMAT BATH & KITCHEN obsahjue 
maximálne <30 g/l VOC.
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