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Výrobca: HET spol. s r. o., 417 65   Ohníč, Česká republika, Tel.: +420 (0) 417 810 111, fax: +420 (0) 417 810 114, 
Distribútor pre SR: HET SLOVAKIA, s.r.o., Esterházyovcov 1549/25, 924 01 Galanta, SR 
Tel.: 031 780 43 41; Fax: 031 780 54 77; e-mail: predaj@hetslovakia.sk, www.het.sk     Variant: TL_KRIEDA PLAVENÁ_2016-11-11_SK 

Názov výrobku:  KRIEDA PLAVENÁ (Schlämmkreide 32) 
Zaradenie výrobku:  stavebné a maliarske suroviny 
Stručný popis výrobku: prípravok na úpravu maliarskych náterov 
 
 
 
Použitie: prísada do maliarskych náterov, plnivo do 

tmelov, farieb a iných stavebných zmesí. 
 
Zloženie: uhličitan vápenatý, 

číslo ES (EINECS): 215-279-6; CAS: 1317-65-3 
 
Farebný odtieň: neštandardne biely 

 
Príklad postupu úpravy maliarskych náterov: 

1. kriedu pomaly vysypávať do náterovej 
hmoty, ktorú chceme upravovať tak, aby sa 
postupne zmáčala. Nie naopak. 

2. vzniknutú zmes dôkladne zhomogenizovať. 
3. všetky pomôcky po práci mechanicky očistiť 

alebo umyť vodou. 
 
Upozornenie: dodávateľ kriedy nenesie akúkoľvek 

zodpovednosť za vzniknuté produkty. V prípade, že 
sú na tieto produkty kladené konkrétne technické 
požiadavky, je potrebné, aby parametre týchto 
produktov preveril a garantoval ich tvorca. 
 
Skladovanie: v pôvodnom neotvorenom obale v 

suchom skladovacom priestore. 
 
Balenie: podľa aktuálnej ponuky - pozri cenník 
 
Vlastnosti hmoty: 

pH (po zmiešaní s vodou – 
100g/l) 

8 - 10 

Merná hmotnosť cca 2,7 g.cm-3 

Belosť (Ry) min. 82,5 

Obsah CaCO3 min. 97,5 % 

Obsah nerozpustných solí max. 1,4 % 

Zvyšok na site (0,063 mm) max. 0,005 % 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Výrobok je v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a rady 1272/2008 / ES a vykonávacích 
predpisov (CLP) klasifikovaný ako bezpečný. 
Po práci si umyte ruky vodou a mydlom a ošetrite 
regeneračným krémom. Pri zasiahnutí očí vyplachujte 
prúdom vody cca 10 - 15 minút. Pri požití vypláchnite 
ústa a vypite cca 0,5 litra vody. V prípadoch neistoty 
a pretrvávajúcej nevoľnosti vyhľadať lekársku pomoc. 
 
Likvidácia odpadov: 

Použitý riadne vyprázdnený obal odovzdajte na 
zberné miesto obalových odpadov. 
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