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Technický list 

TL 07.70 Malířské vápno 
 

Produkt 

Směs hydroxidu vápenatého (CaOH2), oxidu hořečnatého (MgO). 

 

Vlastnosti 

• Přírodní materiál 

• Vysoce prodyšný 

• Nízká spotřeba 0,3 kg/m2 

• Bělost 89 % dle BaSO4 

 

Použití 

Malířské vápno se používá k nátěrům venkovních i vnitřních ploch. Je vhodný pro použití do míst, kde jsou zvýšené požadavky na hygienu 

a čistotu. 

 
 

Technické vlastnosti 

Základ Směs hydroxidu vápenatého (CaOH2), oxidu hořečnatého (MgO) 

Sušina % min. 40  

Zrnitost  jemná  

Lesk  matný  

Hustota kg/m3 1360  

Bělost % ≥ 89 BaSO4 

Aplikační teplota °C +5 / +28  

Doba schnutí hod 1-2 při 20 °C / 65 % relativní vlhkosti 

Vydatnost z 1 kg m2 4 v jedné vrstvě 

Skladovatelnost Měsíce 24 při teplotách od +5 °C do + 28 °C 

 

Balení 

• Vědro 11 kg 

 

Barva 

• Bílá - bělost 89 % 

 

Omezení 

Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu. 

Pro ředění požívat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou! 

 

Podklad 

Musí být vyzrálý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a 

zabroušený, bez volných částic prachu, mastnot a olejů. Případné mastnoty doporučujeme omýt mýdlovým roztokem. Staré malby 

(nesoudržné) je nutné odstranit. Pro sjednocení savosti doporučujeme ošetřit podklad penetračním nátěrem S2802A. 

 

 

 



  
 
Pokyny 

Malířské vápno je po otevření připraveno na aplikaci. Je důležité důkladně nátěr před aplikací promíchat nejlépe elektrickým míchadlem za 

pomalých otáček. Je vhodné čas od času promíchat malířské vápno i během aplikace. Konzistence je připravena na válečkování stříkání 

ale i na aplikaci štětcem. Dle potřeby lze výrobek zředit 5% vody. 

 

Čištění 

Materiál: ihned vodou 

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce 

 

První pomoc 

Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc. Při nadýchání vyveďte postiženého na čerství 

vzduch. Při požití nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vlažné vody. Pokud postižený zvrací, je nutné zajistit 

průchodnost dýchacích cest. Při zasažení kůže je nutné omýt postižené místo velkým množstvím vody za použití mýdla. Postižené místo je 

vhodné ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledejte lékaře. 

 

Aktualizace 

Aktualizováno dne 16.01.2020 

Vyhotoveno dne 26.10.2015 

 

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou 

spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto 

neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 

použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše 

technické oddělení. 


