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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s 

oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku 

vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov 

a stupňov lesku vyhradená. 

ADLER  Formel-San    40225  

Interiérová farba bez obsahu rozpúšťadiel 

 
 

            

 
Popis výrobku: Difúzna farba pre plochy v interiéri napadnuté alebo ohrozené 

plesňou  

  

Osobité vlastnosti: Priedušnosť, vysoká krycia schopnosť 

 Rezistencia voči plesniam a baktériam 

 

Údaje podľa normy ÖNORM oteruodolnosť za mokra: Trieda 2 

EN 13300: Kontrastný pomer (krycia schopnosť): trieda 1 (pri 7m
2
/l) 

 Stupeň lesku : hlboký mat 

 Maximálna veľkosť zrna : jemný (<100µm) 

 

Oblasť použitia nátery stien a stropov na murive, betóne, sádre ako aj dobre 

súdržné disperzné a minerálne nátery pre celú obytnú zónu 

 

Spôsob aplikácie: valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sito, 

veľkosť ôk 0,2 mm, tlak striekaním 150 bar, veľkosť dýzy 0,021-

0,026 cólu resp.0,53-0,63 mm)  

 

Príprava   
Podkladu: Podklad pretestovať na nosnosť a vhodnosť (podľa ÖNORM 

B2230 časť 2) 

 Čerstvú omietku a betón nechať min. 4 týždne preschnúť. 

 Novoomietané miesta fluatovať  a následne umyť. 

 Mastné alebo olejové znečistenia dôkladne odstrániť s ADLER 

Entfetter 80394. 

 Trhliny a nerovnosti opraviť s vhodným tmelom. 

 Odstrániť staré nenosné nátery.  

 Lesklé alebo hladké podklady (ako lakové a latexové, spečené) 

alkalizovať, zdrsniť, alebo odbrúsiť. 

 Škody spôsobené vodou alebo výkvety solí odborne sanovať 

 Glejové farby úplne odmyť a základovať s ADLER Tiefengrund 

WV40905 

 Savé podklady a sádrokartóny najprv natrieť s ADLER 

Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1  

 Vyhnúť sa vyschnutiu ADLER Tiefengrund WV 40905 do leskla 

 Miesta napadnuté plesňou predupraviť s ADLER SchimmelEx 

96349. Vodné fľaky izolovať s ADLER Isocryl 40281. 
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Pokračovanie  
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Základný náter: 1x sýto valčekovať s ADLER Formel-San 40225 zriedeným 

vodou max.5% 

 

Vrchný náter: 1x sýto valčekovať s ADLER Formel-San 40225- nezriedeným 

 

Riedenie: vodou   

 

Čas sušenia: 3-4 hodiny 
(teplota miestnosti 20 °C)  
 

Teplota spracovania Nie menej ako +5˚C.  

a objektová teplota : Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia 

badateľne predĺžia. 
 

Pracovné náradie: Ihneď po použití očistiť vodou.  

 

Výdatnosť: 8 – 10 m²/l, v závislosti od kvality podkladu  

 

Balenie: 750 ml, 3L, 9L  

 

Skladovanie: V chlade, ale nie v mraze.   

 

Farebné odtiene: W10  Weiss (biely) 40225 

 Tónovateľný cez ADLER Color Farbmischsystem.  

 

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 

údaje:   
 


