
Technická informácia  
 
 
 

IsoDeck 
 
Špeciálna farba do vnútorných priestorov s izola�nými ú�inkami proti 
zafarbeniu od nikotínu 
 
 

Popis výrobku 
Ú�el použitia: 
Špeciálna farba do vnútorných 
priestorov na rýchlu a 
ekologickú renováciu stien a 
stropov so zne�istením od 
nikotínu. Farba IsoDeck izoluje 
a odstra�uje zafarbenia od 
nikotínu, ktoré sa pri použití 
normálnych vodorozpustných 
vnútorných farieb rozpúš�ajú a 
prejavujú sa ako škvrny. Farba 
IsoDeck neobsahuje 
rozpúš�adlá a zasychá ve�mi 
rýchlo, takže prednostné oblasti 
použitia budú obytné 
miestnosti, kancelárie, 
reštaurácie, hotely at�., pretože 
sa nemusí dodržova� dlhá doba 
na zasychanie a nedochádza k 
ob�ažovaniu užívate�ov 
zápachom. 
 
 
Vlastnosti: 
- bez obsahu rozpúš�adiel, 

bez obsahu zmäk�ovadiel 
- riedite�ná vodou, ekologická 

a s minimálnym zápachom 
- dostato�né izola�né ú�inky 
-  difúzna  
- hodnota sd < 0,1 m 
 
Charakteristické údaje pod�a 

normy DIN EN 13 300: 
- oder za mokra:  
 trieda 2 
- kontrastný pomer:  
 krycia schopnos� triedy 1 pri 

výdatnosti 9 m2/ l, p�íp. 110 
ml/m2  

- lesk:  
 matný 
- maximálna zrnitos�:  
 jemná (< 100 µm) 
 
Ve�kos� nádob: 

12,5 l 
 
Pojivo: 
akrylátová disperzia pod�a 
normy DIN 55 945 
 
Hustota:  
cca 1,5 g/cm3 
 
Farebný odtie�:  
Biely.  
Možno tónova� max. 10 % 
tónovacích farieb AVA alebo 
Alpinacolor. 
V natónovanej farbe 
IsoDeck môžu by� v 
závislosti na spôsobe výroby 
tónovacích farieb 
obsiahnuté minimálne 
stopové množstvá 
rozpúš�adiel. 
Pri samostatnom tónovaní je 
potrebné požadované 
celkové množstvo navzájom 
premieša� tak, aby sa 
zabránilo rozdielom 
farebného odtie�a.  
 
Skladovanie: 
V chladnom, ale 
nemrazivom prostredí. 
 
Pozor (stav v �ase vydania 
tla�ou): 
Uchovávajte mimo dosahu 
detí. V prípade kontaktu s 
o�ami je potrebné ihne� ich 
vymy� s ve�kým množstvom 
vody a vyh�ada� lekársku 
pomoc. Nevypúš�a� do 
kanaliza�nej siete.  
Podrobnejšie údaje: vi�te 
bezpe�nostný list.  
 
Likvidácia: 
Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 

Zvyšky materiálu: Odpadové 
farby a laky iné ako uvedené v 
08 01 11 (kod 08 01 12). 
Zne�istené obaly: Plastové 
obaly (kod 15 01 02). 
  
 
Kód výrobku farby a laky:  
M-DF01 
 
Prehlásenie o obsiahnutých 
látkach: 
Disperzia polyvinylacetátovej 
živice, oxid titani�itý, silikáty 
(kremi�itany), uhli�itan 
vápenatý, voda, aditíva, 
konzerva�né prostriedky. 
 
 

Spracovanie 
Podklady musia by� zbavené 
ne�istôt i odpudzujúcich 
�astíc a suché. 
Dodržujte predpisy VOB, 
�as� C, normu DIN 18 363, 
odst. 3. 
Zne�istenie od nikotínu a 
škvrny od sadzí a tukov umyte 
vodou s prídavkom �istiaceho 
prostriedku pre domácnos� na 
rozpúš�anie tukov a nechajte 
dostato�ne vyschnú�. 
Zaschnuté škvrny od vody 
vy�istite za sucha kartá�om. 
 
Nanášanie náteru: 
Plochy s normálnym 
zne�istením od nikotínu 
Sýty rovnomerný náter farbou 
IsoDeck, riedenou max. 5 % 
vody. 
Na kontrastných plochách a na 
silno alebo rozdielne 
nasiakavých plochách je 
potrebné previes� 
predchádzajúci základný náter 



farbou IsoDeck, riedenou 5 - 10 
% vody. 
 
Plochy so silnými 
usadeninami nikotínu a so 
škvrnami od vody, sadzí a 
tukov 
Základný náter prípravkom 
Caparol Filtergrund. Po 
dostato�nom zaschnutí 
základného náteru (minimálne 
12 hodín) jeden až dva nátery 
farbou IsoDeck, riedenou max. 
5 % vody. 
 
Postup nanášania:   
Spracováva sa štetcom, 
val�ekom alebo prístrojmi 
airless. 
Nanášanie prístrojom airless: 
uhol nástreku:  50° 
tryska:           0,021 - 0,026 “ 
tlak nástreku:  150 - 180 bar� 
Pracovné nástroje po použití 
�istite vodou. 

 
Spotreba:  
Cca 110 ml/m2 na jeden 
pracovný postup na 
hladkých plochách. Na 
drsných plochách sa 
spotreba príslušne zvýši.  
 
Spodná hranica teploty pri 
spracovaní a vysychaní:    
+5°C pre podklad a okolitý 
vzduch 
 
Doba vysychania: 
Pri +20°C a 65 % relatívnej 
vlhkosti vzduchu bude 
prípravok Caparol 
Filtergrund cca za 12 hodín 
a farba IsoDeck za 4 - 6 
hodín schopná �a�šieho 
náteru. Pri nižších teplotách 
a vyššej vlhkosti vzduchu je 
potrebné po�íta� s dlhšou 
dobou vysychania. 
 

Inštrukcie 
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. Pokia� by sa 
pracovalo s podkladmi, ktoré 
nie sú uvedené v tejto 
technickej informácii, bude 
nutné previes� konzultáciu s 
nami alebo s našimi 
pracovníkmi služieb 
zákazníkom. Sme ochotní Vám 
kedyko�vek 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�. 


