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J e d n o d u š e  l e p š í. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál: 
Popis produktu:  
setta classic aqua isola je ineriérový, izolující nátěr. Velmi vhodný pro 
ekologické a rychlé renovační nátěry nikotinem znečištěných stěn a stropů. 
Vynikající pro nátěry senzibilních míst, protože jak při zpracování, tak ani 
při schnutí nedochází k tvorbě obtěžujícího zápachu. 
 

Vlastnosti:  
Bez rozpouštědel, bez zápachu, vynikající krytí, dobrý izolační účinek, 
rychlé schnutí a snadné zpracování. Zpracování je možné provádět nátěrem, 
válečkováním a stříkáním (i Airless). 
 
POJIVO NA BÁZI: 
Speciální disperze syntetické pryskyřice. 
 
Aplikace:  
 
 
Balení:  
12,5 l 

 
Barevné odstíny:  
Přírodně bílá. 
Tónovatelná s max. 10% setta allcolor nebo kvalitativně stejnými 
disperzními tónovacími barvami. 
Větší podíl tónovacích barev snižuje izolující účinnek. 
 
 
Zpracování:  
Nátěr, válečkování nebo stříkání. 
Velmi dobře airless-stříkatelná. 
 
 

Ředění:  
Naředit s vodou. 
 
 

Nářadí:  
Nářadí k natírání, válečkování nebo stříkání 
 
 

Čištění nářadí:  
Pracovní nástroje vyčistit okamžitě po použití s vodou. 
 
 
 

GEFSTOFFV:  
 
 
VBF: 
 
 
  
GISBAU-KÓD: 
M-DF 01 
 
 

 
Matová vnitřní barva bez rozpouštědel 

s izolujícím účinkem proti  
znečištění nikotinem, 

odolná proti oděru, s vysokým krytím, bez 
zápachu 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ: 
K zabránění vzniku náběhů nanášejte mokrý do mokrého v jednom 
tahu. 
 
Skladování: 
V chladu, ale nevystavovat mrazu 
 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. 
Při stříkání nevdechujte stříkací mlhu. 
Nenechte uniknout do kanalizace, povrchových vod nebo půdy. 
 
Likvidace: 
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. 
Tekuté zbytky materiálu je možné zlikvidovat jako odpady z barev na 
vodní bázi, zaschlé zbytky materiálu mohou být zlikvidovány jako 
vytvrdlé barvy nebo domácí odpad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje této technické informace o produktu byly sestaveny po 
intenzivních vývojových pracích a dlouholetých zkušenostech. 
Měly by sloužit  k informování a podpoře spotřebitele. Technická 
data odpovídají receptuře výrobce.Kvůli mnohostranným 
aplikačním možnostem a podmínek pro zpracování, ležících 
mimo oblast našeho vlivu a stavu podkladů, nemůže být 
v jednotlivých případech přebírána na základě našich informací 
žádná záruka. S vydáním nového TL podmíněného technickým 
pokrokem, ztrácí všechna předcházející vydání svoji platnost. 
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SETTA  C L A S S I C  A Q U A  I  S O L A   
 
ÚDAJE KE SPOTŘEBĚ:       STŘÍKÁNÍ                          
 NATÍRÁNÍ VÁLE ČKOVÁNÍ  VYSOKÝ TLAK  AIRLESS NÍZKÝ TLAK 
Objemové poměry 
ředění v % 

max. 10 % max. 10 %  max. 10 %  

Spotřebovávané 
množství ml/m2 

Spotřeba: cca 150 ml/m² na nátěr na hladkých 
podkladech. Přesné hodnoty spotřeby zjistěte 
zkušebním nátěrem na objektu. 

 
 

 

 

POKYNY KE STŘÍKÁNÍ 
 TRYSKA ÚHEL STŘÍKÁNÍ TLAK BAR K ŘÍŽEM DIN 4MM KONSIST. 
Vysoký tlak      
Nízký tlak      
Airless 0,021“-0,026“ 50° 150-180 bar   
 

HODNOTY SCHNUTÍ 
 ZASCHLÝ ZATVRDLÝ P ŘETÍRATELNÝ P ŘESTŘÍKATELNÝ 
Po hodinách 

 

 Podle teploty a vlhkosti 
vzduchu dodržovat mezi nátěry 
přestávku 4-6 hodin na 
zaschnutí. 

 

 

SKLADBA NÁT ĚRU 
Příprava podkladu: 
Natíraný podklad musí být zbaven nenosných substancí, pevný a suchý. 
Zohledněte pokyny VOB, část C, odst. 3.1.1. 
 
Silnější usazeniny nikotinu omyjte vodou s přidáním čistících prostředků 
a nechte tyto plochy před nátěrem řádně vyschnout. 
 
Pro extrémně znečištěné plochy a/anebo plochy s mokrými, mastnými 
skvrnami a skvrnami sazí, doporučujeme použít Spezial-Innenmattfarbe 
setta classic duraplus, bez vody. 

 

Skladba nátěru: 
Sytý, stejnoměrný nátěr se setta classic aqua isola, s max. 5% vody. 
 
Na podkladech s kontrastními šmouhami nebo silně savými podklady, 
jakož i na silně znečištěných plochách, provést základní nátěr, naředěný  
s cca 5-10 % vody. 

 

  

 
 

 
 

Data podle DIN EN 13 300: 
•  Mokrý oděr: třída 2 
 

•  Odpovídá odolnosti proti oděru  DIN 53 778 
 

•  Kontrastní poměr: Kryvost třída 1 
 

•  Při vydatnosti 6 m²/l,  resp. 150 ml/m² 
 

•  Stupeň lesku: tupě matný 
 

•  Maximální vel. zrnitosti: jemná (<100 µm) 

 

 

 


