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BIORA BALANCE
matná malířská barva

TYP BARVY Vodou ředitelná, matná, akrylátová barva do suchých interiérů. Odolná
vůči otěru.

UŽITÍ
Na vnitřní stěny a stropy např. v dětských pokojích, ložnicích, obývacích
pokojích apod. Alergologicky testována.
Na natírání betonu, omítky, cihly,  sádrokartonu aj. Je také vhodná na
povrchy natřené alkydovými a disperzními barvami. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky Asi 37 vol%
          EU VOC (kat A/a): 30g/l 2010. VOC: max. 30g/l

Praktická spotřeba Dříve natřený povrch 
Vyrovnávací stěrka, 
dřevotříska 
Beton a omítka 

7-10 m2/l
6-8 m2/l
  
4 -7 m2/l

Hustota Asi 1,4 g/ml

Doba schnutí, +23°C, r.v.50%

- proti prachu
- druhý nátěr

Za ½ hod
za 1 hod
Proces schnutí se zpomaluje v chladném a/nebo vlhkém prostředí.

Ředidlo a mytí pomůcek Voda. Pomůcky opláchneme ihned po použití teplou vodou.

Konečný efekt Mat

Odstíny Dvě báze, které lze natónovat na všechny odstíny ze vzorkovníku 
vnitřních barev.

Omyvatelnost Dobrá. Vydrží více než 10000x kartáčování.
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POKYNY PRO POUŽITÍ
Příprava povrchu Nové povrchy očistíme od prachu a špíny.

Dříve natřené povrchy omyjeme teplou vodou a  běžným 
saponátem. Vápennou barvou natřené vrstvy důkladně odstraníme.
Tvrdé či lesklé povrchy zbrousíme a brusný prach odstraníme.
Nerovnosti vyrovnáme tmelem SILORA nebo SILORA V 
do vlhkých prostorů.
 

Podkladový nátěr Nové dřevěné a dřevotřískové povrchy natřeme podkladovou     
barvou FUTURA 3.
Ocelové a kovové povrchy natřeme podkladovou barvou FUTURA 3.

Natírání Před použitím barvu pečlivě promícháme.
Barvu ředíme vodou podle potřeby.
Abychom získali jednolitý povrch, připravíme si do nádoby 
dostatečné množství barvy. Tím se vyvarujeme vzniku rozdílných odstínů.
Barvu nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením 
v 1-2 vrstvách. Povrch musí být suchý.

Podmínky pro natírání Při natírání a schnutí barvy musí být teplota vzduchu, povrchu a barvy
nad +5°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.
Dobrá ventilace urychluje schnutí.

Skladování Nesmí zmrznout.

MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU, 
OBJEDNEJTE SI JEJ ZDE.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen
uvádějící,  neboť  podléhají  mimo jiné  výběru odstínu,  konečnému efektu  atd.  Vzhledem k tomu,  že  nemůžeme ovlivnit  práci  s barvou a
okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS.
Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.
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