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01-09 - 1 - ADLER TIROKALK 40335 
 
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   TIROKALK 40335  

Prírodná matná vápenná farba 

 

           
 

 

 

          

 
Popis výrobku:  Biologický stavebný náter  na báze viac rokov odležaného  vápna  pre interiér 

a exteriér. 

 

Osobité vlastnosti: Elegantný, svieži vápnový efekt . 

 Odolný voči poveternosti, netvorí film, nízke pnutie a vysoká difúznosť. 

Vďaka prirodzenej, silnej alkalite je náter chránený proti napadnutiu plesňami 

a riasami. 

   

 Neznášanlivý s ostatnými náterovými systémami. 

    

Oblasť použitia: nátery fasád a stien pre všetky minerálne podklady ako vápenné-, vápenno-

cementové a cementové omietky, ílovité omietky, prírodný kameň, vápencový 

pieskovec, ako aj nátery starých nosných silikátových a minerálnych farieb.  

  

 Takisto spracovateľné fresco aj secco technikou 

 Nevhodné  na disperzné nátery alebo na nátery  zo silikónovej živice. 

 

Spôsob aplikácie: natieranie  so štetkou  krížovým postupom 

 

Príprava  
podkladu: - čisté, suché a nosné podklady predvlhčiť vodou  

- staré pieskovité podklady spevniť s ADLER Silikat GKW(viď tech.list) 

- čerstvé omietky (fresco-technika) musia byť pevné 

- suché omietky (secco-technika) musia byť vytvrdnuté (min.4 týždne)  

- trhliny  opraviť vhodnou maltou na báze vápna alebo cementu. 

- soľné výkvety nasucho odkartáčovať, resp.odstrániť ich príčiny 

- Riasy, machy alebo napadnutia plesňou ošetriť s ADLER Fungisan 90783   

   (viď. technický list)   

- disperzné farby bezo zbytku odstrániť s ADLER Abbeizer 95125 

a vysokotlakovým čističom. 

    
Základovanie: 1x ADLER Tirokalk zriedeným so 40% vody 

 

 Čerstvé omietky (Frescotechnika): 

 Po prvom nátere s Tirokalk je potrebný čas medzisušenia cca 14 dní. 

 Suché omietky ( Seccotechnika) 

 Po prvom nátere s Tirokalk je potrebný čas medzisušenia min.24 hodín 

  

 Sklo, keramiku, prírodný kameň, kameninovú tehlu, kov a lakované 

miesta dobre zakryť, prestreky ihneď umyť vodou. 
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Medzivrstva: 1x ADLER Tirokalk zriedený s 30% vody 

  

Vrchný náter: 1x ADLER Tirokalk zriedený s 20% vody 

  

Riedenie: vodou   

 

Teplota spracovania: Nie menej ako +5˚C.  

a objektová teplota     Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predĺžia. 

 Nespracovávať pri silnom slnečnom žiarení, daždi , extrémne vysokej 

vzdušnej vlhkosti alebo silnom vetre.   

 

 Pri vlhkom počasí  môže obzvlášť na silno tónovanom tovare dôjsť k tvorbe 

bledších výkvetov.  

  

Čas sušenia:  

(teplota miestnosti 20 °C) pretierateľný  po cca 24 hod. 

 

Pracovné náradie: Ihneď po použití očistiť vodou. Škvrny od farby ihneď odstrániť vodou  

 

Výdatnosť: cca 10 m²/l 

 

Balenie: 9L otrasuvzdorné  plastové  nádoby  

 

Skladovanie: V chlade, ale nie v mraze.  

 

Trvanlivosť: 1 rok v originálne uzavretom obale  

 

Farebné odtiene: Biely W10 – pastelové odtiene tónovaním namiešaním s ADLER Color 

Farbmischsystem  

 

 Pri vápenných farbách je potrebné dbať na to, aby bolo spracovanie prevedené 

náväzne ( mokrý do mokrého) 

 Obláčkovitosť natieranej plochy ako ja nižšia schopnosť krytia ( v porovnaní 

s iným náterovým systémom na steny)je podmienená týmto náterovým 

systémom a prispieva k jedinečnej optike  vápenných náterových systémov. 

 

 Pri dodatočných korekciách náteru sa farebným rozdielom nedá zabrániť. 

  

 

Techn. bezpečnostné údaje:  ADLER Tirokalk pôsobí dráždivo. Zabrániť zásahu očí a pokožky. Oči a kožu 

je nutné chrániť. Fŕkance z kože ihneď umyť, zasiahnuté oči ihneď dôkladne 

vypláchnuť vodou a konzultovať s lekárom. Používať vhodný  ochranný odev 

a rukavice. 

 

 

 Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 
  

 


