
 

 

 
Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 

Popis Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť 
množstvo odtieňov. 

Riedenie Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať. 

Vzhľad Hladký, mat 

Výdatnosť 2-4m2 / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu 

Hustota 1,5-1,6 kg/L 

Obsah VOC 

Použitie 

 

VOC kategória a limitné hodnoty:  A(c), 40g/L(2010); produkt obsahuje: max.15g/L 

FASAVIT je farba určená na pevné fasádne povrchy s hrubou štruktúrou 
a s vlásočnicovými trhlinami do 0,3mm. Vhodná je aj pre staré betónové povrchy. 

Aplikácia Podklad musí byť suchý, čistý a pevný, prípadne sanovaný vhodnou omietkou. Na 
podklad odporúčame naniesť SIMPRA akrylátovú impregnáciu. Pre betónové 
povrchy odporúčame použiť impregnáciu VITAGRUND. Na impregnovaný sa farba 
nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Riedi sa vodou do 5%. Na 
zatienené povrchy nanášame farbu pri teplotách od +5oC do +35oC. Aplikáciu nie 
je možné prevádzať v daždi, hmle alebo pri silnom vetre. Čerstvo natreté povrchy 
je potrebné minimálne 24 hodín chrániť pred dažďom.   Po skončení práce je 
potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou.  

Skladovanie 

Interval medzi nátermi 

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

6-10 hod. (T= +20oC, rel.vlhkosť = 65%) 

Doba použitia Min. 1,5 roka od dátumu výroby 

Poznámka Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného 
prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť! 

 

FASENA FIBER

Typ výrobku FASENA FIBER je akrylátová fasádna farba s fungicídnou prísadou a spevňujúcimi 
vláknami. Má vynikajúcu priľnavosť a odolnosť voči atmosférickým vplyvom, 
zásaditým látkam, soliam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustná, jednoducho 
sa aplikuje a je odolná voči UV žiareniu. 


