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BBBAAARRRLLLEEETTT   ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNÍÍÍ   NNNÁÁÁTTTĚĚĚRRR   PPPOOODDD   OOOMMMÍÍÍTTTKKKYYY   
                            Mozaikové i dekorativní 
 
 
- Zvyšuje přilnavost vrchní omítky 
- Sjednotí savost a barvu podkladu 
- Podklad zpevní 
 
Složení: 
Barlet základní nátěr pod omítky je směs anorganických pigmentů, plniv, písku a akrylátové disperze s přísadou 
speciálních aditiv a fungicidních přípravků. 
 
Barevné odstíny: 
Základní nátěr se vyrábí jako báze k probarvení do odstínů dle použité vrchní omítky tónovacím systémem 
Teluria color  příp. jinými tónovacími systémy pro venkovní použití.  
 
Použití: 
Používá se jako základní nátěr pod Barlet mozaiková omítka nebo Barlet prstovitá dekorativní omítka 
 
Příprava podkladu : 
Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu, starých nátěrů a nesoudržných částic.  
Podklad musí být rovný, bez trhlin a dostatečně vyzrálý.  
Vhodným podkladem jsou např. štukové omítky, podklady přestěrkované cementovými tmely apod. Pro použítí 
zejména na zateplovací systémy nejsou vhodné příliš syté a tmavé odstíny. 
 
Vlastní aplikace 
Barlet základní nátěr se nanáší min. 6 hodin před vlastní aplikací omítky. Před použitím lze přiředit základní 
nátěr max. 10 % vody.  
 
Nanášení : 
Štětkou, válečkem 
 
Podmínka aplikace : 
Práce nelze provádět za deště,mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Optimální teplota při aplikaci 
je doporučená v rozmezí +15 až + 25 0C. Teplota podkladu a prostředí nesmí klesnout pod + 70 C a nesmí být 
vyšší jak +30 0C - po celou dobu schnutí !! 
Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou výrazně ovlivnit rychlost zasychání . 
 
Upozornění : 
Všechna znečištěná místa a nářadí ihned omyjte teplou vodou, zaschlá barva se obtížně odstraňuje! 
Obsahuje jemný křemičitý písek – nedoporučuje se aplikace stříkáním ! 
 
Orientační spotřeba :  
 cca 0,25 kg/m2  
Spotřeba je orientační a je závislá na typu podkladu a způsobu nanášení (např. rozdíl mezi strukturou štuku a 
hlazené stěrkové hmoty).    
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VOC – obsah organických těkavých látek : 
Kategorie: A/c VŘNH 
Prahová hodnota VOC :  40 g/l (2010) 
Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 6 g/l 
                   
Likvidace zbytku výrobku :     
Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 
080112, kategorie odpadu : O. 
 
Likvidace obalu : 
Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O. 
 
Skladovatelnost: 
Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až +25oC. Záruční doba 60 měsíců od data výroby pro výrobek 
v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem ! 
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