
Technická informácia                    
 

Calcimur Kalkaussenfarbe  
fasádna vápenná farba 
 
Vysoko kvalitná vápenná farba na priame spracovanie pre prirodzenú ochranu 
fasád. 
 
 

Popis výrobku 
Ú�el použitia: 
Calcimur Kalkaussenfarbe je 
špeciálne zuš�achtená 
vápenná farba, vhodná na 
nové a renova�né nátery 
fasád starých domov i 
novostavieb. Zvláš� vhodná 
na farebné a optické úpravy 
historických budov v oblasti 
pamiatkovej starostlivosti na 
tradi�ne prevádzané 
fasádne nátery u objektov a 
novostavieb, využívaných 
na po�nohospodársku 
výrobu. 
 
Vlastnosti: 
Vápenná matná farba, 
netvorí film, vysoko 
priepustná pre vodné pary, o 
miernom pnutí, dostato�ná 
krycia schopnos�, 
jednoduché spracovanie. 
Bez prímesi fungicídnych 
prostriedkov dlhodobo 
zabra�uje napadnutiu 
riasami a hubami. 
 
Pojivová báza: Vápenný 
hydrát a nepatrná prímes 
organických aditív. 
 
Lesk: vápenný matný 
 
Farebný odtie�: Biely, ako 
skladový tovar, tónovaný na 
objednávku. 
 
Skladovanie: V chladnom a 
nemrazivom prostredí. 
Skladovate�nos� v 
originálnom uzavretom 
obale 12 mesiacov. 
 
Ve�kos� balenia: 25 kg 

Tónovacie farby Meradur:
 1 kg 

Spracovanie 
Postup nanášania náteru: 
Základný a kone�ný náter: 
Farba Calcimur 
Kalkaussenfarbe, riedená 
maximálne 10 % vody pod�a 
nasiakavosti podkladu. 
Aby sa vylú�ila tvorba 
zliatych miest na povrchu, 
nanášajte farbu Calcimur 
Kalkaussenfarbe vždy 
v tenkej vrstve, prípadne 
dobre rozotrite. 
 
Postup nanášania: 
Natieraním, val�ekom alebo 
striekaním. 
 
Minimálna teplota pri 
spracovaní:   
(Teplota okolitého vzduchu, 
materiálu a podkladu pri 
spracovaní a vysychaní): 
Nespracovávajte pri teplote 
pod +7°C, za priameho 
slne�ného žiarenia, daž�a 
alebo silného vetra. Pozor 
na nebezpe�enstvo no�ných 
mrazov. 
  
Tónování: Pod�a farebného 
vzorníka Meradur vo výrobe, 
alebo tónovacími farbami 
Meradur. 
 
Riedenie: �istou vodou 
(max. 10 %). 
 
Spotreba: Cca 400 – 700 
g/m2 na základný a kone�ný 
náter na hladkom podklade. 
Na drsných plochách sa 
spotreba prislúchajúco zvýši 
(smerná hodnota bez 
záruky, presnú spotrebu 

stanovte na zkušobnej 
ploche). 
 
Doba vysychania: Pri 
+20°C a relativnej vlhkosti 
vzduchu 65 % bude farba 
vyschnutá na povrchu za 4 – 
6 hodín, schopná �a�šieho 
náteru za 12 hodín.  
Vápenná farba vysychá 
chemicky vplyvom príjmu 
oxidu uhli�itého zo vzduchu 
a fyzikálne vplyvom 
vyparovania a vytes�ovania 
vody. V závislosti na teplote 
a vlhkosti vzduchu bude 
preto tvorba karbonátov 
trva� dlhšiu dobu.  
 
�istenie pracovného 
náradia: okamžite po 
použití vodou. 
 
Pozor:  
Aby bolo možné dosiahnu� 
špeciálnych vlastností tohto 
výrobku, nesmie sa mieša� s 
inými výrobkami. Aby sa 
zabránilo zna�eniu 
jednotlivých �ahov, 
nanášajte celú plochu naraz, 
pokia� je farba mokrá.  
Tónované nátery farbou 
Calcimur Kalkaussenfarbe 
môžu ma� pri vysychání 
menivý farebný vzh�ad, ktorý 
je u minerálnych farieb 
bežný. Nepoužívajte na 
lakované plochy, na plasty a 
drevo. 
 
Opatrenia pri zakrývaní: 
Okolie natieraných plôch 
starostlivo zakryte, 
pokvapkanie farbou 
okamžite umyte �istou 
vodou, pretože môže dôjs� 
k poleptaniu plôch. 
 



 
Vhodné podklady a ich 
úprava 
Podklady musia by� pevné, 
�isté, suché a nosné. 
 
Nové a staré vápenné, 
vápenocementové a 
cementové omietky: 
Nové omietky nechajte cca 
jeden týžde� bez ošetrenia. 
Otieravý povrch omietok 
alebo povrch, ktorý uvo��uje 
prach, a prípadné zliate 
vrstvy odstrá�te. 
 
Staré minerálne nátery: 
Pevné držiace staré nátery 
o�istite za sucha. 
Nedržiace staré minerálne 
nátery odstrá�te obrúsením 
alebo oškriabaním. 
 
Plochy napadnuté machmi 
a riasami: 
Machy a riasy mechanicky 
odstrá�te. Plochy natrite 
prípravkom Capatox, a 
nechajte dostato�ne 
vyschnú�.  
 
Opravy omietok: 
Pri opravách otvorených 
trhlín a poškodených 
omietkových plôch je 
potrebné dba� na to, aby 
malta na opravu 
zodpovedala svojou 
pevnos�ou a štruktúrou 
danej omietke. Opravené 
miesta musia by� pred 

prevedením náteru 
dostato�n� zatvrdnuté. 
 
Inštrukcie 
Bezpe�nostné pokyny: 
Obsahuje vápenný hydrát. 
Obsahuje vápenný hydrát. 
R41 Riziko vážneho 
poškodenia o�í. 
S 2:   Uchovávajte 
mimo dosahu detí. 
S7 Uchovávajte nádobu 
tesne uzavretú. 
S24/25 Zabrá�te kontaktu s 
pokožkou a o�ami 
S26 V prípade kontaktu s 
o�ami je potrebné ihne� ich 
vymy� s ve�kým množstvom 
vody a vyh�ada� lekársku 
pomoc 
S 37/39 Noste vhodné 
rukavice a ochranné 
prostriedky na o�i a tvár 
S 61 Zabrá�te uvo�neniu do 
životného prostredia. 
Oboznámte sa so 
špeciálnymi inštrukciami, 
kartou bezpe�nostných 
údajov 
 
 
Ak dôjde k rozliatiu farby, 
zachy�te ju pomocou 
materiálov, ktoré viažu 
kvapaliny (piesok, piliny 
alebo podobné), a 
zlikvidujte. 
 
 
Likvidácia: 

Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
Zvyšky materiálu: Odpadové 
farby a laky obsahujúce 
organické rozpúš�adlá alebo 
iné nebezpe�né látky (kod 
08 01 11). 
Zne�istené obaly: Obaly 
obsahujúce zvyšky 
nebezpe�ných látok alebo 
kontaminované 
nebezpe�nými látkami (kod 
15 01 10). 
 
Trieda nebezpe�ných 
látok pod�a VbF (vyhlášky 
o hor�avých kvapalinách): 
neuvádza sa 
 
ADR/RID: neuvádza sa 
 
 
Technické poradenstvo 
V tomto tla�ive nie je možné 
pojednáva� o všetkých 
podkladoch, ktoré sa 
vyskytujú v praxi, a o 
technických postupoch 
natierania týchto podkladov. 
V problematických 
prípadoch Vám naši odborní 
poradcovia poskytnú 
detailné rady k daným 
objektom. 
 
Servisné stredisko: 
tel. 00420 387 203 402 
      00421 248 206 112 
fax 00421 248 206 113 
e-mail: info@caparol.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informácia - vydanie: jún 2008 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stup�a techniky a našich skúseností. S 
oh�adom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívate� nebude 
zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúša� naše materiály na vlastnú zodpovednos�, �i sú 
vhodné k plánovanému ú�elu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tla�ivo svoju 
platnos�. 


