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ZINSSER® PERMA-WHITE MATT

Vysoce odolná interiérová 
barva

Zaschlý nátěr odolává degradaci houbami a plísněmi.
Samozákladující nátěr.
Dobrá přilnavost k lesklému a obtížně natíratelnému povrchu.
Vlastnosti usnadňující aplikaci.
Odolný, omyvatelný povrch. Odolný proti vlhkosti.



ZINSSER® PERMA-WHITE MATT
POPIS
Vysoce odolná akrylová interiérová barva, speciálně vyvinutá pro zkrášlení a ochranu 
vnitřních povrchů při ochraně zaschlého nátěru proti degradaci houbami a plísněmi.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Pro aplikaci na vnitřní stěny, dutiny ve stěnách, stropy, obložení, dveře, dlaždice a 
související natíratelné povrchy. Ideální pro koupelny, sklepy, kuchyně, prádelny, skříně, 
šatny, místnosti s vířivkou, uzavřené verandy a oblasti bazénů nebo jakýkoli interiér, 
kde je problémem s plísní. Skvělá pro institucionální nebo komerční použití ve školách, 
nemocnicích, hotelech, pečovatelských domech, restauracích, atletických zařízeních 
atd.

TECHNICKÁ DATA
1,38
Matt
Vzhled skořápky: 5-8%
Vzhled skořápky: 15-20%
57%
41%

30 minut
2 hodiny
7-10 dní

Hustota (g/cm³):
Úroveň lesku:
Úroveň lesku při 60º:
Úroveň lesku při 85º:
Obsah sušiny váhově:
Obsah sušiny objemově:

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%
Na dotyk:
Pro přelakování:
Plně vytvrzen:

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU
100 - 150 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU
40 - 60 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST
7 - 10 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a 
ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU
Povrchy musí být čistý, soudržný a zbavený nečistot, prachu, mastnoty, vosku, lepidla 
na stěny, mýdlového filmu, uvolněné barvy nebo jiného znečištění povrchu. Před 
aplikací odstraňte všechny existující houby a plísně.
Pokud vás znepokojují plísně za stěnami, pod podlahou, ve ventilačních systémech 
nebo v jiných neviditelných oblastech, obraťte se na odborníka, který se specializuje na 
sanaci plísní. U komerčních budov a škol dodržujte příslušné pokyny pro odstraňování 
plísní. Povrchy očistěte roztokem domácího bělidla na litr vody nebo kvalitním 
biocidním mycím prostředkem.
Skvrny: rzi, taninů, mastnoty, plísní a další skvrny je třeba blokovat vhodným těsnicím 
nátěrem likvidující skvrny, jako je B-I-N, Pegaprim Xpress nebo Pegaprim Isofix. Při 
nanášení základního nátěru na znečištěné oblasti se nejprve pokuste odstranit co 
nejvíce skvrn umytím, broušením, škrábáním atd.

POKYNY K POUŽITÍ
Pro zajištění homogenity by měly být nátěrové hmoty před použitím důkladně 
promíchány.

PODMÍNKY APLIKACE
Aplikujte, pokud při teplotě vzduchu a povrchu v rozmezí 10 - 32°C a vlhkostí nižší než 
80%.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC
Použijte štětec se syntetickými štětinami. Neřeďte.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK
Neřeďte.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS
Tryska: 017-013".
Tlak: 140 - 180 barů.
Neřeďte.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ 
V případě potřeby zředit vodou do 10%.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ
Vodou.

POZNÁMKY
Aplikujte druhou vrstvu 2 hodiny nebo déle po první. Odolnost proti poškrábání na 
lesklých površích se během vytvrzování PERMA-WHITE vytvoří za 5 až 7 dní. 
Neotírejte nový povlak po dobu sedmi dnů.
Výrobek není určen k aplikaci na podlahy nebo jakýkoli povrch vystavený ponoření do 
vody nebo dlouhodobému kontaktu s vodou, včetně sprchových koutů, saun nebo 
páry.
Produkt nechrání před bakteriemi přenášenými potravinami nebo chorobami.
Pro správnou funkci a odolnost proti plísním a houbám jsou nutné 2 vrstvy.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, 
dobře větraných prostorách, nikoli na přímém slunečním světle při teplotách mezi 5 
až 35°C. Po každém použití důkladně plechovku uzavřete, aby jste zabránili tvorbě 
škraloupu. Během skladování udržujte víko pevně uzavřené. Chraňte před mrazem.
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VOC produktu:
VOC směsi:
VOC kategorie:
VOC limit:
Bezpečnostní pokyny:

SKLADOVATLENOST

50 g/l
50 g/l
A/i
140 g/l
Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace 
uvedené na obalu.
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Rust-Oleum France S.A.S.
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France
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CLUB MARK BARVY s.r.o.
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov 
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www.clubmarkbarvy.cz
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