TOLL-O-XANE
Fasádní nátěrová hmota, matného vzhledu na bázi akrylových a siloxanových pryskyřic
ve vodní fázi
Urèení:

Uitné vlastnosti:

Popis, klasifikace:

exteriér
· Ochrana a dekorace fasád zejména je doporuèena na historické fasády, protoe
respektuje charakter historické budovy
· Nové a renovaèní práce
· Vynikající odolnost proti povìtrnostním vlivùm hydrofobní, pùsobí na principu
perlivého efektu
· Velmi dobrá propustnost vodních par
· Vynikající pøilnavost a pøídrnost, která se navíc zvyuje s èasem
· Velmi dobrá kryvost
· Rychlé schnutí bez zápachu
· Velmi dobrá odolnost proti atmosférickému zneèitìní
· Fungicidní ochrana s preventivními úèinky
Fasádní organicko-minerální nátìrová hmota vodou øeditelná, matná, na bázi
akrylových a siloxanových pryskyøic (min. garantovaný obsah siloxanových
pryskyøic je 40% objemu pojiva)

Charakteristika
Mìrná hmotnost:

1,46 kg/litr

Obsah suiny:
Záehový bod:

Objemový: 42 %
Váhový:
60 %
Bezpøedmìtný

Vzhled filmu:

Matný jemnì napjatý a polonapjatý (stupeò lesku <5 pod 60° )

Vydatnost:

8 a 10 m2/l v závislosti na povaze a pøedevím savosti podkladù
(uvedeno pro 1 vrstvu, velmi orientaèní – doporuèujeme provést zkouku
savosti / spotøeby na daném reálném podkladu) (Podle normy NF T 30-073)
(orientaèní pøi 20°C a 65% relativní vlhkosti)
1 hod.
Dotyk:
Dalí vrstva:
4 hod.
5 l a 15 l

Doba schnutí :
Balení:
Barevné odstíny:

Skladování:

Bílý (kalibrovaný)
Odstíny z TOTEM FACADE pigmentovatelné z kalibrovaného bílého výrobku
nebo z bází S2. V exteriérech na exponovaných plochách nedoporuèujeme pouívat odstíny, jejich koeficient
absorbce sluneèního záøení je vyí ne 0,7 (viz. vzorkovník Totem Facade).
12 mìsícù v originálním neotevøeném balení. Pøechovávejte na místì chránìném
pøed mrazem a horkem.

Prováděcí pokyny
Øedìní:

tìtec, váleèek: pøipravený k pouití
Pistole airless: øedìní 5 a 10% vody v objemu

Pøíprava výrobku:

Pøed pouitím peèlivì promíchejte a zkontrolujte odstín

Aplikaèní náøadí:

tìtec, váleèek, pistole airless

Èitìní náøadí:

Vodou okamitì po pouití

Podmínky nanáení:

· Teplota vzduchu a podkladu nesmí bìhem zpracování a schnutí klesnout pod
+ 5° C a pøesáhnout + 25° C. Pøi pøímém sluneèním záøení, deti nebo silném vìtru
doporuèujeme natírané plochy (pøedevím fasádní) chránit vhodným zpùsobem,
jinak doporuèujeme aplikaci barev pøeruit a vyèkat lepích podmínek.
· Zvýená vlhkost a nií teploty vzduchu mohou výraznì ovlivnit (prodlouit) doby
schnutí a zrání nátìrových hmot.
· Plochy a konstrukce, které nemají být natøeny (okna, dveøe, podlahy apod.)
chraòte peèlivì pøed potøísnìním (maskovací pásky, folie, noviny apod.). Eventuální
odstøiky nebo potøísnìní oèistìte okamitì vodou, po zaschnutí je odstranìní barvy
velmi obtíné.
· Teploty a dalí specifické podmínky bìhem provádìní prací doporuèujeme
zaznamenávat do stavebního deníku.
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exteriér

Podklady:

Nenatřené: Beton, minerální omítky na bázi hydraulických pojiv lícové cihly
a pohledové zdivo, vápencový kámen, vápenné omítky, sádrové a paøíské malty.
Natřené: Výe uvedené podklady natøené starými dostateènì pøídrnými
nátìrovými hmotami s jemným (tenkým) filmem / povlakem (napø. minerální nebo
akrylátové nátìrové systémy).
U jiných nebo nejednoznaèných podkladù doporuèujeme konzultaci s Vaím
nejbliím prodejcem nebo s námi.
Toll-o-Xane neaplikujte na staré silnovrstvé plastické nátìry, nepromokavé
nátìrové systémy, kontaktní zateplovací systémy apod. Dále neaplikujte na døevo
a jeho deriváty a na kovové podklady.

Pøíprava podkladù:

Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecnì platným normám a pravidlùm, musí
být suché, pevné a soudrné (pevnost min. 0,25 Mpa). Podklady nutno oèistit od
prachu, mastných skvrn (napø. zbytky od formovacích olejù) a vech neèistot,
které by mohly sníit pøilnavost nátìrù k podkladu. Pokozená místa nutno
opravit dle charakteru pùvodního podkladu (vysprávkové malty, tmely, stìrky
apod.). Podklady by mìly být rovné, s rovnomìrnou strukturou povrchu a savostí.
V pøípadì aplikace na podklady problematické z hlediska výskytu nebo potenciální
tvorby plísní, øas, mechù apod., doporuèujeme podklady oetøit pøípravkem
ANTI-MOUSSE.
Natřené: vhodné a dostateènì pøídrné nátìry oèistit, odmastit, pøípadnì
pøebrousit (pøedevím u lesklých nebo saténových nátìrù – tzv. matování).Velmi
staré a problematické nátìry (lakové, olejové, klihové apod.) odstranit a podklady
následnì peèlivì oèistit (napø. proudem páry).
V pøípadì pøítomnosti solných výkvìtù pøipravit podklady dle povahy a pøíèin tvorby
/ výskytu výkvìtù (napø. peèlivé mechanické odstranìní, aplikace speciálního
a nejlépe komplexního sanaèního opatøení apod.).
V pøípadì jakýchkoliv nejasností pøi pøípravì podkladù se poraïte se svým
nejbliím prodejcem.
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exteriér

Systémy nanášení - aplikace nátěrových hmot
Přípravné práce nutno vždy zvažovat i s ohledem na požadovaný stav a vzhled konečné
povrchové úpravy.

Podklady

Surové (nenatřené),
porézní, absorbující

Natřené přídržnou a kompatibilní nátěrovou
hmotou a surové (nenatřené) podklady
normálně porézní

Penetrace nebo
fixatér

1 vrstva Tol-Fix

1 vrstva Toll-o-Xane
øedìno a 10% vody v objemu

Vrchní vrstva

1 vrstva neøedìného Toll-o-xane

Volba zesílené
ochrany
(nepovinné)

1 vrstva neøedìného Toll-o-xane
Konzultujte příslušné technické listy (Tol-Fix) nebo se poraďte se svým prodejcem.

Hygiena a bezpečnost
Výrobek Tol-o-xane (pøípravek) není dle zákona è.157/1998 Sb., ve znìní novely
È.352/99 Sb., klasifikován jako nebezpeèný. Zamezte styku s kùí a oèima.
Nevdechujte aerosol. Pouívejte ochranný odìv a ochranné rukavice (pøi støíkání
také ochranné brýle nebo oblièejový tít).
První pomoc: pøi potøísnìní odlote kontaminovaný odìv a kùi omyjte velkým
mnostvím vody, pøi náhodném poití vypláchnìte ústa a vypijte asi pùl litru vody.V
pøípadì potøeby vyhledejte lékaøe. Jinak se øiïte obecnì platnými pøedpisy.

Tento technický list má za cíl informovat nae zákazníky o vlastnostech naeho výrobku.
Uvedené informace se zakládají na naich souèasných znalostech. Nicménì tyto informace
nemohou nahradit popis pøizpùsobený povaze a stavu natíraných podkladù. Z dùvodu
neustálého technického rozvoje je na naich zákaznících, aby si u naich prodejcù ovìøili,
e tento technický list nebyl pozmìnìn pozdìjím vydáním.
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