
Stromshield 
Smooth Masonry
Akrylátová fasádna farba

Vodou riediteľná fasádna farba na báze akrylovej živice, ur-
čená do exteriéru. Vytvára trvanlivý matný a hladký povrch, 
ktorý má vynikajúcu farebnú stálosť s predpokladanou život-
nosťou až 15 rokov. Má výbornú odolnosť voči prenikaniu 
vody a vlhkosti z vonkajšieho prostredia, znečisteniu a eko-
logickému zaťaženiu v exteriéri. Vhodná na betón, cemen-
tovú omietku, tehlové murivo, kamenné a tvárnicové murivo  
a hrubú omietku.

POUŽITIE
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VLASTNOSTI

•	 Predpokladaná životnosť viac než 15 rokov
•	 Vysoko odolná voči prenikaniu vody a vlhkosti
•	 Vytvára odolný, nenasiakavý a hladký povrch
•	 Vynikajúca farebná stálosť

P1O1 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Obsah	VOC:	A/c, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC 
je 40 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 30g/l 
VOC v stave pripravenom na použitie.
Podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných úda-
jov, ktorá je k dispozícii buď na vyžiadanie alebo na stiahnutie 
na www.johnstones.sk.
Zvyšky	výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky, iné ako 
uvedené v 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 04 
Obaly z kovu. O 15 01 02 Obaly z plastu

BEZPEČNOSŤ	PRI	PRÁCI	A	EKOLÓGIA

TECHNICKÝ	LIST

Obsah pred aj v priebehu aplikácie dôkladne rozmiešajte (ne-
vmiešať vzduchové bubliny). Ak na povrch použijete viac ako 
jedno balenie, pred použitím ich navzájom zmiešajte. 
Aplikujte  štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrst-
vách. Neaplikujte pri nižšej teplote než 10°C alebo vo vlhkých 
podmienkach (počas dažďa). Znečistené náradie umyte tep-
lou vodou a saponátom ihneď po skončení prác. 
Náradie	pre	aplikáciu	- štetec, valček mikrovlákno

APLIKÁCIA	A	ODPORÚČANÉ	PRACOVNÉ		
PROSTRIEDKY

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, čistý, zbavený nečis-
tôt a nepriľnavých častí. Nerovnosti, škáry a praskliny ošet-
rite prípravkom proti plesniam, riasam a vyspravte vhodným 
tmelom. Veľmi porézne a drobivé povrchy penetrujte (spevni-
te) vhodnou hĺbkovou penetráciou podľa návodu na použitie.

PRÍPRAVA	PODKLADU

Pri	teplote	20°C	a	rel.	vlhkosti	vzduchu	50%
Suchý na dotyk: po 1-2 hodinách
Pretierateľný: po 4-6 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu 
schnutia.

DOBA	SCHNUTIA

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití 
obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvis-
lej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok	
si	 uchováva	 pri	 predpísanom	 spôsobe	 skladovania		
v	uzavretom	obale	úžitkové	vlastnosti	5	rokov	od	dá-
tumu	výroby	uvedenom	na	obale.
CHRÁŇTE	PRED	MRAZOM.

SKLADOVANIE

INFOLINKA SK: 0800 700 001 WWW.JOHNSTONES.SK
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Stromshield Smooth Masonry
Akrylátová fasádna farba

INFORMÁCIA	O	PRODUKTE

Balenie	(L):
Farebné	odtiene:

Konečný	vzhľad:
Doba	spotreby:

5*; 10* (* je možné dodať na objednávku)
Brilantná biela  a výber z viac než 20 000 odtie-
ňov, ktoré je možné natónovať v Kolorovacích cen-
trách Johnstoné s.
matný
5 rokov

TECHNICKÉ	ÚDAJE

•	 Obsah	neprchavých	
látok	-	sušiny:

•	 Výdatnosť:	
	

•	 Hrúbka	náteru:

30% obj.
9 - 11 m2/l v jednej vrstve  
v závislosti na povahe  
a poréznosti povrchu.
za mokra 100 µm
za sucha 30 µm

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostave-
né na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných 
skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované  
čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto 
odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše 
materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné  
k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho nove-
lizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien 
a doplnkov.
Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.

Dátum poslednej revízie 5/2016

OSTATNÉ	INFORMÁCIE
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