
TECHNICKÝ LIST
 

PREMIO EXPERT
JK: 246 - 262 – 00    PND: 01 – 3044 - 16 S

Zloženie:  PREMIO EXPERT je zmes pigmentov a plnív v kopolymérnej vinylacetátetylénovej disperzii s 
prídavkom špeciálnych aditív.

Použitie:  PREMIO EXPERT je interiérová maliarska farba s vysokou belosťou a zvýšenou oteruvzdornosťou.
Je vhodný pre vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, 
betónových panelov. Spĺňa požiadavky pre nátery obytných, obchodných a verejných 
priestorov vyžadujúcich vyššiu belosť a odolnosť voči oteru. PREMIO EXPERT spĺňa požiadavky 
pre nátery, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami. Spĺňa požiadavky pre 
nátery vyžadujúce vyššiu belosť, priepustnosť pre vodnú paru a odolnosť voči oteru za mokra  
podľa STN EN ISO 11998 – trieda 2 (podľa STN EN  13300).

Návod na použitie:  Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt. Pri nových omietkach 
musí byť podklad suchý, pevný a vyzretý (min. 20 – 30 dní), zbavený prachu, nesúdržných 
vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím odporúčame podklad napenetrovať penetračným 
náterom PEN-AKRYL. Po zaschnutí, cca 12 hod., naniesť 1 – 2 x náter v intervale 4 – 6 hodín. 
Pri starých omietkach musí byť podklad suchý, pevný, zbavený prachu, nesúdržných vrstiev 
starých náterov a mechanických nečistôt. Pred použitím odporúčame naniesť 1 x penetračný 
náter PEN-AKRYL. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., naniesť 1 – 2 x náter v 
intervale 4 – 6 hodín. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť môžu spomaliť zasychanie. 
Zriedenú farbu odporúčame pri maľovaní občas premiešať. 

Riedenie:  vodou
 pri 1. nátere – do 20 % vody
 pri 2. nátere – do 10 % vody

Nanášanie:  štetcom, valčekom, striekaním

Výdatnosť: 7–11  m2 /kg v jednej vrstve (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu)

Aplikačná teplota podkladu:  + 5 až + 30 °C 

Technické údaje: Vlastnosti v kvapalnom  stave 
  Vzhľad: biela homogénna suspenzia, je dovolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie 

spojiva.  
 Obsah neprchavých zložiek, (1 hod. / 115°C / 2g): min. 60 %                                                                  

 Vlastnosti pri zasychaní
 Zasychanie:  max. 120min./20 g

 Vlastnosti zaschnutého náteru 
 Vzhľad: hladký, zliaty, matný
 Kryvosť: stupeň 2
 Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2
 Belosť (% BaSO4): min. 90

 Iné vlastnosti
 Hustota (20 °C): min.1,3 g.cm-3       

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Horľavosť: PREMIO EXPERT nie je horľavá kvapalina

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných 
údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. 
Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, tel.: 042/4455151


