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Použitie 
COLORCIT M je vodou riediteľná minerálna vápenná fasádna farba modifikovaná pre finálnu povrchovú úpravu 
klasických omietok v exteriéroch aj interiéroch. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je 
paropriepustná. Pre svoj klasický spojivový základ a vzhľad sa hodí najmä na sanáciu starých a pamiatkových 
objektov. 
 
Upozornenie:  
Nehodí sa na umelé hmoty, omietky s obsahom solí a biologicky napadnuté povrchy. Na aplikáciu tohto 
výrobku musia byť pracovníci vykonávacej firmy preškolení zodpovedným pracovníkom výrobcu. O 
preškolení bude vydané písomné osvedčenie. Bez preškolenia nebudú uznávané akékoľvek reklamácie. 
 
Schválenie 
Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. 
Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem. 
 

Zloženie 
Zmes pigmentov a plnív vo vápennom spojive (prírodný dlho odležaný vápenný hydrát – Ca(OH)2) s prísadou 
akrylátového spojiva do 5 %. 
 
Odtiene 
Vyrába sa v bielom odtieni a je možné tónovať len svetlé odtiene z firemného vzorkovníka. Každý dodaný 
odtieň musí byť odskúšaný priamo na stavbe v ploche cca 1 m2 (plocha musí byť dostatočná pre posúdenie 
odtieňa náteru) a odsúhlasený zákazníkom, v prípade nedodržania tohoto odporúčania nebude na reklamácie 
braný zreteľ. 
 
Parametre farby 
objemová hmotnosť                                       1150 kg/m3, 
pH                                                                      12,5 
 

Parametre náteru 
prídržnosť k podkladu                                                                     2,5 MPa 
prídržnosť po 15 zmrazovacích cykloch                                       1,2 MPa 
hrúbka ekvivalentnej vzduchovej vrstvy sd                                  0,05 m 
hustota difúzneho toku vodnej páry V                                         460,38 g/(m2·d) 
 
Príprava podkladu 
Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez nečistôt, prachu, biologického napadnutia, minerálnych výkvetov a 
mastnôt. Staré nátery silikónových, akrylátových alebo polyvinylacetátových farieb musia byť bezozvyšku  
odstránené. Všetky nepriľnavé časti odstrániť, omyť tlakovou vodou. Trhliny vyspraviť niektorou z 
vysprávkových mált. Povrchy sa nepenetrujú. 
 
Aplikácia 
Bližšie podmienky aplikácie stanoví text školenia! COLORCIT M sa nanáša obvykle v dvoch až troch tenkých 
vrstvách, druhý náter sa vykonáva po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy, najskôr po 24 hodinách. Časový 
interval medzi nátermi závisí na klimatických podmienkach. Náter je vyzretý pri teplote 18-20 °C a relatívnej 
vlhkosti vzduchu 65 % obvykle do 72 hodín (na rýchlosť zrenia náteru má zásadný vplyv množstvo a prísun 
CO2!). Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-25 °C. 
Pri aplikácií chrániť natierané plochy pred slnečným svitom a vetrom a do vyzretia pred dažďom! 
 

Riedenie 
V prípade potreby je možné riediť vodou tak, aby farba bola dobre spracovateľná štetkou. 
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Spôsob nanášania 
Nanáša sa výhradne štetkou, a to krúživými pohybmi. Ťahy jedným smerom alebo do kríža sa neodporúčajú. 
 
Spotreba 
0,4-0,6 kg/m2 pri dvoch až troch vrstvách podľa riedenia a štruktúry povrchu. Spotrebu je nevyhnutné pred 
začatím prác odskúšať. 
 
Údržba 
Pomôcky po skončení práce omyť vodou. 
 
Skladovanie a preprava 

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri 
teplote od +5 ° C do +25 ° C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ. 
V skladovacích priestoroch je nutné zaistiť prostriedky pre asanáciu (adsorpčné materiály) a prostriedky pre 
poskytnutie prvej pomoci (pitná voda). 
 
Záručná doba 
36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania. 
 
Upozornenie 
Zmes (zvyšky) aj prázdny znečistený obal je nutné likvidovať v súlade s platnou legislatívou ako nebezpečný 
odpad na mieste určenom obcou k odstraňovaniu nebezpečných odpadov alebo odovzdať k odstráneniu 
odborne spôsobilej firme. Odpady je nutné zaistiť proti únikom do okolitého prostredia. Kód odpadu 08 01 
11*/15 01 10*. 
Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri 
jeho nevhodnom použití a aplikácií. 
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale 
a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie 
s odpadom: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk). 
 

Balenie: 10 kg 
 
 

Dátum revízie: 20.8.2018 
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