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Conpacta wall Paint 305 Profi  

 

LASTNOSTI 

-> Dober oprijem na podlago 
-> Dobro prekrivna 
-> Visoko paroprepustna 
-> Ni zdravju škodljiva 

OPIS MATERIALA 

Bela disperzijska barva za notranjo uporabo. 
 
Barva CONPACTA Wall Paint 305 Profi je namenjena dekorativni zaščiti notranjih stenskih in 
stropnih površin. Posebej primerna za prostore kjer je potrebna večja paroprepustnost 
(kuhinje, kopalnice, bolniški prostori itd.). 
 
Barva ne vsebuje lahko hlapljivih organskih snovi, ne vsebuje topil in težkih kovin. Za barvanje 
normalno vpojnih, svetlih in ne preveč umazanih površin v manj zahtevnih objektih. Navadno 
zadostuje že en nanos. 

PRIPOROČENO ORODJE Nizkostopenjski električni mešalnik, čopič, valjček. 

MEŠANJE 
Pred uporabo dobro premešamo z nizkostopenjskim električnim mešalcem in po potrebi 
razredčimo z vodo do maksimalno 20%. 

PODLAGA 

Primerne podlage so fini ometi/kiti vseh vrst, površine zglajene z masami za izravnavanje, kot 
tudi gips kartonske in podobne površine. Mogoč je tudi na dobro sprijete stare disperzijske 
premaze in dobro sprijeti dekorativni kiti/mase vseh vrst. 
 
Podlaga mora biti čvrsta, suha, brez prašnih delcev, brez mastnih madežev in drugih nečistoč. 
Cementni ometi se morajo pred nanosom barve sušiti najmanj 28 dni (pri normalnih vremenskih 
pogojih: T= +20°C, rel. zr. vl. = 65%.). S starih površin pred nanosom barve očistimo vse 
nesprijete delce, slabo vezane premaze. Po potrebi stene operemo. Neravnine zapolnimo s 
primernim kitom za stenske površine. Barvo lahko nanesemo prek starih notranjih disperzijskih 
barv in dobro vezanih barv na osnovi apna. Ne nanašajte na podlago, ki je bila predhodno 
premazana z oljno barvo, lakom ipd. Pred nanosom površino premažite (v enem ali dveh slojih, 
odvisno od vpojnosti podlage) s primernim predpremazom za boljši kasnejši oprijem barve. 

OBDELAVA 

Barvo nanesemo z valjčkom, čopičem ali Airless napravo v dveh slojih. Pred nanosom drugega 
sloja moramo počakati 2-4 ure (odvisno od temperature in vlažnosti zraka ter vpojnosti 
podlage), da se prvi sloj dovolj posuši. Priporočamo, da se v enem prostoru uporablja barva iz 
iste šaržne skupine, saj se sicer lahko pojavi minimalno barvno odstopanje.  
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TEHNIČNI PODATKI 

Temperatura obdelave min. T =+ 5ºC , maksimalno T =+ 35ºC 
Optimalna delovna temperatura od +10ºC do +25ºC 
Čas sušenja ( na 20ºC, 65%rel. vlage )  ca. 5-6 h  
Barva ekstra bela 
Redčenje po potrebi redčenje z vodo do maks. 20% 
Poraba 150 – 200 ml /m², odvisno od vpojnosti 

podlage 
Pakiranje 15 l 
Rok trajanja 
 

V originalno zaprti embalaži pri priporočenih 
pogojih (suh prostor, temperatura od +5 do 
+35°C) je proizvod uporaben 12 mesecev. 

Vsebnost lahko hlapnih organskih snovi 
HOS (VOC) (g/l) 

Ne vsebuje VOC;  (zahteva EU VOC – 
kategorija A/a (od 01.01.2010): <30) 

 

ČIŠČENJE ORODJA IN 
RAVNANJE Z ODPADOM 

Orodje takoj po uporabi dobro umijte z vodo. 
 
Ne uporabljeno barvo (NERAZREDČENO) dobro zapremo v originalni embalaži in jo shranimo za 
kasnejšo uporabo ali popravke. Neuporabne tekoče ostanke barve ne zlivati v odtoke, 
kanalizacije vodotoke ali naravo! 
 
Ne zavrzite med gospodinjske odpadke. 
 
Tekočim ostankom barve dodajte pesek ali cement in strjeno maso odvrzite med gradbeni 
material (klasifikacijska številka: 17 09 04). 
 
Očiščena embalaža se lahko reciklira (klasifikacijska številka: 15 01 02). 

MATERIAL IN NAVODILA ZA 
UPORABO 

Pred pričetkom dela priporočamo izdelavo testnega polja. Upoštevajte navodila v aktualnem tehničnem listu za 
navedeni material. Ta tehnični list je rezultat našega dosedanjega znanja in izkušenj in služi kot pomoč za uporabo 
materiala. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega 
izbora materiala. Minimalno barvno odstopanje v barvi med proizvodi različnih šarž je mogoče in ni razlog za 
reklamacijo. 

VARNOSTNA NAVODILA 

Navodila in ukrepi za varnost in zdravje pri uporabi materiala, njegova sestava, uporaba ter čiščenje so navedeni v 
Varnostnem listu. Ta tehnični list temelji na obsežnih izkušnjah strokovnjakov s področij vgrajevanja materialov in na 
našem najboljšem znanju. Ni pravno zavezujoč in ne predstavlja nikakršnega pravnega razmerja. Z izdajo tega 
tehničnega lista vse prejšnje izdaje ne veljajo in so nične. 
 
Conpacta materiale naj v skladu s tehničnimi navodili uporabljajo le izkušeni strokovnjaki. Priporočamo, da se material 
najprej preizkusi na manjšem testnem delu površine. 
 
Za kvaliteto naših materialov jamčimo v okviru naših prodajnih in dobavnih pogojev. V tehničnem listu so navedene 
omejene informacije, saj le-ta ne more dosledno vsebovati vseh sedanjih in bodočih primerov uporabe in posebnosti. 
Podatki, za katere se predpostavlja, da jih strokovnjaki poznajo, so izpuščeni. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire 
materiala, nepravilne uporabe ali nestrokovnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. 

ZDRAVSTVENE IN 
VARNOSTNE INFORMACIJE 

Upoštevajte pravila in predpise zaščite pri delu za gradbena in pleskarska dela. Uporaba posebnih zaščitnih sredstev in 
posebnih postopkov za varno delo pri nanašanju barve s pleskarskim valjčkom ali čopičem ni potrebna. 
V kolikor barva pide v stik z očmi, takoj dobro izperite z obilo vode. V vezani, posušeni, strjeni obliki proizvod ne 
predstavlja nobene nevarnosti. EUH208: „Vsebuje 2,2̓′,2″  ,-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl) triethanol. Lahko 
izzove alergijsko reakcijo. Varnostni list je dostopen na zahtevo. 
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