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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

 

PROFI Extra weiss    Kat. č.: 6421,6424  
Aktualizácia 9/2021 

 
Produkt: Interiérová maliarska farba s extra vysokým stupňom belosti. 
 
Použitie: Nátery starých a nových omietok, sadrokartónových dosiek, drevovláknitých dosiek  

a betónu v interiéri pri náročných aplikáciách v obytných priestoroch, kanceláriách, 
reprezentačných priestoroch atď. 

 
Vlastnosti: Výborná krycia schopnosť, extra vysoká belosť, ľahká spracovateľnosť, nekrehne, nepraská  

a neodlupuje sa, umývateľná, odoláva oteru za sucha, dobrá paropriepustnosť. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Spotreba materiálu: 

akrylátová disperzia, plnivá, voda 
cca 0,15–0,20 kg/m2 na 1 náter    

 
Normy: - 
 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, bezprašný, nasiakavý, vyzretý, nesmie byť mastný. Všetky 
nečistoty, prípadne mastnoty, je potrebné najskôr odstrániť. Staré minerálne nátery je 
potrebné odstrániť vrátane nesúdržných častí. V prípade nových omietok je treba 
dodržať dobu zrenia omietok cca 4 až 6 týždňov. Pred náterom je nutné skontrolovať 
alkalitu podkladu. Povrchy napadnuté plesňou je nutné najprv ošetriť vhodným 
fungicídnym prostriedkom. Staré omietky nutné penetrovať hĺbkovou penetráciou PROFI 
Uni Tiefengrund, zvýšenú nasiakavosť podkladu znížiť pomocou PROFI Primer 2802. 
 
Spôsob aplikácie: 
Farbu možno nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním (Airless). Produkt aplikujte 
pri teplote podkladu a vzduchu vyššej ako 5 °C. Nie je dovolené miešať s inými farbami. 
 
Riedenie: 
Základný náter riediť cca 10 až 20 % vody. Krycí náter riediť cca 5 % vody. 

 
Likvidácia odpadu: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
 
Skladovanie: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 

až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok 
nesmie zmrznúť. Nariedenou farbu nemožno dlhodobo skladovať. 

 
Balenie: Vedro 8 kg/paleta 360 kg (45 vedier). 

Vedro 25 kg/paleta 600 kg (24 vedier). 
 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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