
DISPECHEM spol. s r.o., Dolní Poříčí 23, 679 62 Křetín 
IČO: 46968571 

 
TECHNICKÝ LIST   

 

 

 

 

 DIČ:         CZ46968571 Office:  DISPECHEM spol. s r.o. tel.:  516 47 40 70 
 IČO:              46968571 Pražská ul. 4  
   679 61 Letovice  obchod@dispechem.cz                                                   
 www.dispechem.cz 

NÍZKODISPERZNÍ INTERIÉROVÁ BARVA NA OMÍTKY 

INTERBAL   L  -   BÍLÁ 
 

   VLASTNOSTI 

Nízkodisperzní interiérová barva na omítky  INTERBAL  L je bílá, matná, rychle schnoucí, paropropustná,  

vodou ředitelná barva, odolná proti plesnivění, perfektně roztíratelná, s velmi vysokou krycí schopností. Nátěr 

je odolný vůči otěru za sucha. 

 POUŽITÍ 

Nízkodisperzní interiérová barva na omítky  INTERBAL L se používá k nátěrům  vápenocementových omítek, 

azbestocementových desek, zdiva,  dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, panelů z lehčených 

hmot, papíru,strukturních tapet a tapet ze skleněných vláken. Není vhodná k nátěrům sádrokartonu. 

INTERBAL II. není určena k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, pitnou vodou a k nátěrům 

dětských hraček. 

 SLOŽENÍ 

Směs pigmentů a plniv ve vodné disperzi polyakrylátů s přísadou biocidů. 

 BAREVNÉ ODSTÍNY 
Nenormalizovaný bílý. 

Barevné odstíny se dosahují přidáním tónovacích barev HETCOLOR nebo po odzkoušení jinými pastami.  

   PODKLAD 

Podklady musí být rovné, pevné, zatmelené, zabroušené,  čisté, suché, zbavené prachu a  všech ulpěných nečistot,  

mastných skvrn a nesoudržných vrstev. 

  PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU   

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.  

2. Savé podklady se předem penetrují penetračním a impregnačním akrylátovým nátěrem nebo naředěnou barvou     

   INTERBAL  L. 

3. Po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanáší krycí nátěry v 1 až 2 vrstvách. Barva  na  omítky              

   INTERBAL  L se ředí vodou maximálně do 20 % (až 2 litry vody  na 10  kg barvy). 

4. Interval mezi jednotlivými nátěry 4 až 24 hodin v závislosti na teplotě podkladu a okolního prostředí, vždy ale   

    po zaschnutí předchozího nátěru. 

  NANÁŠENÍ 

Štětcem, štětkou, válečkem, stříkáním.  

   VYDATNOST 

4 až 6 m 2  z 1 kg  INTERBALU  L  na hotový  nátěr. 

   SKLADOVATELNOST    

PN-H-003-92,  záruční doba 24  měsíců od data výroby. 

Během přepravy a skladování chraňte před mrazem ! 

Barva je v tekutém stavu nehořlavá. 

  BALENÍ 

Obaly o hmotnosti  5 kg, 8 kg, 15 kg a 25kg v kbelíku z plastu, 40 kg v plastovém sudu. 

 HYGIENICKÝ POSUDEK 

Vydaný hlavním hygienikem České republiky, Praha, pod značkou HEM-3435-3.4.95. 

  EKOLOGICKY PŘIJATELNÝ VÝROBEK 

Nízkodisperzní interiérová barva na omítky  INTERBAL  L: 

- je bezrozpouštědlová 

- neobsahuje sloučeniny chromu a olova a volný formaldehyd 

- zaschlé zbytky barvy lze skladovat na schválené skládce spolu s domácím odpadem 

 

Na nízkodisperzní interiérovou barvu INTERBAL L. - bílá byl  vydán certifikát č. č 060-047100. 
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