
 

 

 

 

KEMOPOL PLUS BIOSILIKAT 

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. 

 

 
 

Typ výrobku KEMOPOL PLUS BIOSILICATE je silikátová interiérová farba. Vyznačuje sa 
vysokou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a prirodzenou zásaditosťou, 
ktorá zabraňuje vývoju plesní a baktérií. Neobsahuje zmäkčovadlá a konzervačné 
látky, takže je vhodná pre ľudí náchylných na alergie. 

Popis Vyrába sa v bielom odtieni, ostatné odtiene na požiadanie 

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

Vzhľad Hladký, matný 

Obsah pevných látok 70±2 % (HRN EN ISO 3251:2008, Ф 75 mm, 105°C, 1h) 

Výdatnosť 5 – 6m2 / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu 

Hustota 1,6 ± 0,05 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016) 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty:  

(A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 1g / L 

Použitie Je určená na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien súkromných a 
verejných budov, ako sú školy, nemocnice, domovy pre seniorov a pacientov. Je 
vhodná na minerálne podklady, betón, sadrokartónové dosky a vláknocementové 
dosky, pevné disperzné a silikátové nátery, s maximálnym obsahom 4 hm. % 
vlhkosti v podklade (stanoví sa skúškou vlhkomerom metódou CM na samotnej 
budove). Nové omietky odporúčame sušiť minimálne 30 dní, prípadne až 60 dní 
pred nanesením silikátovej farby (podľa poveternostných podmienok). Novú stenu 
sa odporúča impregnovať univerzálnym základným náterom SIMPRA alebo 
základným náterom Simpra haftgrund. Na čistý, suchý a pevný podklad sa nanáša 
štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách, zriedených do 10% vodou. 
Ďalšia vrstva sa nanáša, až keď je predchádzajúca vrstva úplne suchá. 
Neodporúča sa pracovať pri teplotách pod +5 ° C. Po ukončení práce obal dobre 
uzavrite farbou a po natretí umyte príslušenstvo vodou. 

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

Interval medzi nátermi 4-6 hodín (T = 20 ° C, rel L. = 65%). 

Doba použitia Min. 1 rok od dátumu výroby 

Poznámka Nesmie zamrznúť! 
 


