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Ostatní  Systém Silikátové - System
Kvalita: DIN 13300 u. 18363 Proces Válce, kartáče, mechanické
Pro zpracování připravený Solvent / VOC 0%
Vytvoření grafy: přesvědčivě Doba schnutí 12 Hodin
Pracovní teplota: + 10 ° C Spotřeba přibližně 0.450 ltr. / M².
Skladování: Frost bez Indikátor Transport nepoužitelné
Označování v souladu s
EU

nezařazené Je-li pak se zředí povinné:
Koch Bio Fixační bylo více než

5%, pokud tónovaná
EC Kód odpadu EWC kód: 080112 barva. Čištění nářadí Voda
Olejové povrchy nevhodné Bezpečnostní list: poznámka

Před použitím
Intenzivně míchá s

metličkou
Použití

které nejsou určeny pro lidskou
spotřebu

Obrazy 1-2 x Hodnota pH přibližně 11
EU celního sazebníku 32100090 Hustota asi 1,45 g / ml

Plastové disperze 0% Nejlepší před [datum:
12 měsíců v pohodě, chraňte

před mrazem
Hořlavý ne   
 vysoce difúzní, stres

Zmírnit
Pouze s  0603 -. 0760 KOCH č universal color concentrate
 (alkalický kompatibilní) maximáln  5%.ě  Tónované barva nesmí být ed n.ř ě

Substrát musí: pevný, istý,  suchý, bez vosku, ne silikon, žádný prach (viz VOB) Primer:č
Nastavení Bezvzduchová
Viz: Technical Data Sheet airless
Vhodné pro:
Obytné prostory, komer ní  prostory, památkov  chrán né objekty, nemocnice, pe ovatelské domy, školky, č ě ě č
školy.
Omítka Interiér vhodná pro

alergiky
Krytí t ídař Od eninař

T ídař
Odstín

No. 0230 Bio Silikátové Roll a 
kartáč rendering omítka

X X 2  

White RAL 9010
matná

Omítka silný plíse  ho eníň ř Vhodné systémy - na WDV
No. 0230 Bio Silikátové Roll a kartáč rendering omítka X  

Písek skon il  povrch:č
Bez. 0407 KOCH Bio FixAtiv
Underground hladký:
S KOCH .  0203  č Bio silikátové plnivo

Vhodné na:
Povinné: Nr 0377 KOCH Bio
silikátové lepení a blokování

důvod PIG-QU

(Or) Povinné: Ne. 0470
KOCH Bio silikátové

primeru

(Or) Povinné: Ne. 0312
KOCH Bio White silikátové

primeru PIG

(Or) Povinné: Ne. 0314
KOCH Bio Sil povlak primeru

PIG

Vápenná omítka, omítka, 
savé p írodní kámen, hlína ř
omítka

X X   

Starých nátěrů: plastové 
emulzní barvy, silikonové 
pryskyřice emulzní nátěry, 
přírodní pryskyřice barvy, 
vápenné nátěry, hliněné 
barvy, atd

   X

Plaster, sádrokarton, beton, 
omítka vláknina, minerální

  X  

Nevhodné na:
Latexová barva, špatn  savéě
Zpracování pro zahrani ní  výrobky / použití produkt  t etích stranč ů ř
Vzhledem k rozmanitosti produkt  na vlastních zkoušek trhu, se provádí zpracovatele posoudit slu itelnost s ů č
jinými produkty. Míchání s produkty, které jsou cizí systému není dovoleno! Totéž platí i pro va ení barev ř
pracují výrobky, které nejsou sou ástí  silikátové systému.č



Složení (Všechny složky)
Minerální plniva, ist  minerální potaš vodního skla, k emi itého solu, kasein, oxid titani itý,  st íbro, xantanová č ě ř č č ř
guma, methylcelulóza, voda, bez plastového disperze
Identifikace    

nepoužitelné    

Při práci Ochranné oděvy, rukavice, ochranné brýle, ochranný štít.
Bezpe nostní poznámkač
Krytí: z. Protože sklo, keramiku, d evo, barvy, cihly, kov, atdř
Údaje popisují výhradn  technické vlastnosti produktu / produkt . Pro našeho nejlepšího v domí. Ud lat ě ů ě ě
žádnou záruku vlastností z hlediska zákonných záru ních p edpis . Dodací specifikace viz. Technické č ř ů
informace byla p ipravena v souladu s evropskou legislativou.ř
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