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standardplus80% BaSO4

5. trieda EN 13300 (oteruvzdorná)

min. 95% (podľa STN EN 13300)

STANDARD

7,5 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 6kg, 15kg, 25kg, 40kg.

Belosť

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 60%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,58 kg/l cca 6m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.

matná

min. 23 000 mPa.s suchá na dotyk po 5 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

bez možnosti tónovania

valec a štetec: 30% (na 1 kg farby 0,3l vody)
striekanie: max. 15% (na 1 kg farby max. 0,15l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

Faktor difúzneho odporu (μ) < 400
Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)
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plus88% BaSO4

5. trieda EN 13300 (oteruvzdorná)

min. 96% (trieda 3. podľa STN EN 13300)

PLUS

7,5 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 2,5kg, 5kg, 15kg, 25kg, 40kg.

Belosť

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 60%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,60 kg/l cca 7m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.

matná

min. 25 000 mPa.s suchá na dotyk po 5 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

jemne sýte odtiene

Valec a štetec: 30% (na 1 kg farby 0,3l vody),
striekanie: max. 15% (na 1 kg farby max. 0,15l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

Faktor difúzneho odporu (μ) 387
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,061m (vysoko paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)
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plus93% BaSO4

3. trieda EN 13300 (vysoko oteruvzdorná)

min. 98% (trieda 2. podľa STN EN 13300)

EXCLUSIVE

7,5 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 2,5kg, 5kg, 15kg, 25kg, 40kg.

Belosť

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 60%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,60 kg/l cca 9m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.

matná

min. 26 000 mPa.s suchá na dotyk po 5 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

jemne sýte odtiene

valec a štetec: 30% (na 1 kg farby 0,3l vody)
striekanie: max. 15% (na 1 kg farby max. 0,15l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

Faktor difúzneho odporu (μ) 585
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,056m (vysoko paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)
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plus96% (*L)

2. trieda EN 13300 (umývateľná)

min. 96% (trieda 3. podľa STN EN 13300)

X

8,0 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 3kg, 7kg, 15kg.

Belosť

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 70%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,50 kg/l cca 7m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.

hlboko matná

min. 18 000 mPa.s suchá na dotyk po 4 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

tónovateľná v celom farebnom spektre

valec a štetec: 20% (na 1 kg farby 0,2l vody)
striekanie: max. 10% (na 1 kg farby max. 0,1l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po 28 dňoch je náter plne umývateľný.
Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

Faktor difúzneho odporu (μ) 1368
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,095m (vysoko paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)
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ESMAL® X je umývateľná maliarska farba. Používa sa na maľovanie stien a
stropov s vysokým nárokom na oteruvzdornosť. Jej špičková kvalita ponúka široké
možnosti využitia v namáhaných obytných priestoroch - napr. kuchyne, detské
izby, chodby a pod., pričom je vhodná aj do priestorov s častejším výskytom
vodnej pary (kúpeľne) a na podklady na nepriamy styk s potravinami. Výrobok
patrí do línie eXtra - je viac odolný voči čisteniu povrchu. ESMAL® X je odolný
aj voči mastným fľakom od rôznych druhov potravín. Po správnom umytí s
malým množstvom saponátu nezanecháva stopy a tým vydrží vaša stena
dlhšie čistejšia.



plus95% (*L)

2. trieda EN 13300 (umývateľná)

min. 95% (trieda 3. podľa STN EN 13300)

LATEX UNI

8,0 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 0,6kg, 1,5kg, 3kg, 7kg, 25kg.

Belosť

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 70%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,50 kg/l cca 7m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.

hlboko matná

min. 18 000 mPa.s suchá na dotyk po 4 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

jemne sýte odtiene

valec a štetec: 20% (na 1 kg farby 0,2l vody)
striekanie: max. 10% (na 1 kg farby max. 0,1l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po 28 dňoch je náter plne umývateľný.
Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

Faktor difúzneho odporu (μ) 1368
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,095m (vysoko paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)
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plus96% (*L)

3. trieda EN 13300 (vysoko oteruvzdorná)

min. 96% (trieda 3. podľa STN EN 13300)

LATEX IN

7,5 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 25kg.

Belosť

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 65%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,50 kg/l cca 8m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.

polomatná

min. 24 000 mPa.s suchá na dotyk po 5 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

bez možnosti tónovania

valec a štetec: 25% (na 1 kg farby 0,25l vody)
striekanie: max. 10% (na 1 kg farby max. 0,10l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

Faktor difúzneho odporu (μ) 761
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,11m (paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)
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ESMAL® LATEX IN je univerzálna interiérová maliarska farba. Používa sa na maľovanie
stien a stropov s vysokým nárokom na oteruvzdornosť. Jej špičková kvalita ponúka
široké možnosti využitia – napr. v bytoch, kanceláriách, domoch, reprezentačných
priestoroch a podobne. Vyzretý náter je odolný voči mechanickému oteru suchou
látkou. V miestach znečistenia je náter možné umývať vodou v prípade potreby aj s
prídavkom bežného saponátu. Náter nie je možné vystavovať vplyvom agresívnych
chemikálií a nie je odolný voči mastným škvrnám.



plus
3. trieda EN 13300 (vysoko oteruvzdorná)

min. 98% (trieda 2. podľa STN EN 13300)

COLOR

7,5 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 1,5kg a 6kg.

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 60%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,60 kg/l cca 8m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.

matná

min. 25 000 mPa.s suchá na dotyk po 5 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

tónovaná

valec a štetec: 30% (na 1 kg farby 0,3l vody)
striekanie: max. 15% (na 1 kg farby max. 0,15l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.
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PLUS
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plus
3. trieda EN 13300 (vysoko oteruvzdorná)

min. 98% (trieda 2. podľa STN EN 13300)

7,5 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 2,5kg, 6kg, 15kg, 25kg.

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 60%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,60 kg/l cca 8m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.

matná

min. 25 000 mPa.s suchá na dotyk po 5 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

tónovateľná v celom farebnom spektre

valec a štetec: 30% (na 1 kg farby 0,3l vody)
striekanie: max. 15% (na 1 kg farby max. 0,15l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.
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plus
1. trieda EN 13300 (vysoko umývateľná)

XX

8,0 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 1kg, 2,5kg.

Odolnosť proti oderu

pH

Obsah sušiny min. 75%

Objemová hmotnosť

Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

0,95 kg/l

cca 12m2 z 1kg pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.

matná

min. 5 500 mPa.s

suchá na dotyk po 5 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

bez možnosti tónovania

pripravený na použitie, neriedi sa

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po 7 dňoch od nanesenia náter dosahuje
dokonalú odolnosť proti nečistote. Ak je podklad natretý farbou, musí mať táto farba dostatočnú pevnosť a prídržnosť. Po otvorení spotrebujte do 14 dní.

Faktor difúzneho odporu (μ) 1989
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,123m (paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)
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valcom
(molitan /
krátky vlas)

jemným
štetcom

airless

ESMAL® XX je umývateľný transparentný lak matného vzhľadu. Používa sa ako finálna ochranná vrstva na
maľovanie stien s vysokým nárokom na umývateľnosť. Jeho špičková kvalita ponúka široké možnosti využitia
v namáhaných priestoroch chodby, spoločné bytové priestory, kancelárie, čakárne a pod. Je takisto vhodná aj do
priestorov s častejším výskytom vodnej pary i priamo vodou (kúpeľne) a na podklady na nepriamy styk
s potravinami a povrchové ošetrenie stien v zdravotníckych zariadeniach a na pracoviskách. Náter je využiteľný
ako ekologická alternatíva syntetického umývateľného sokla. Lak nemá kryciu schopnosť, preto všetky
nedostatky na stene budú po aplikácii laku zvýraznené. Výrobok patrí do línie eXtra - je viac odolný voči
čisteniu povrchu. ESMAL® XX je odolný aj voči mastným fľakom od rôznych druhov potravín. Po správnom
umytí s malým množstvom saponátu nezanecháva stopy a tým vydrží vaša stena dlhšie čistejšia.



plus97% (*L)

3. trieda EN 13300 (vysoko oteruvzdorná)

min. 98% (trieda 2. podľa STN EN 13300)

NATURO

9,0 - 10,5

Plastové obaly s hmotnosťou 3kg, 7kg, 15kg.

Belosť

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 60%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,55 kg/l cca 9m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l. Vo
výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.

matná

min. 16 000 mPa.s suchá na dotyk po 4 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 24 hod.

jemne sýte odtiene s vhodnými pigmentami do silikátových systémov

10 - 15% (na 1 kg farby 0,10 - 0,15l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

Faktor difúzneho odporu (μ) 569
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,068m (vysoko paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)

ESMAL NATURO® je silikátová interiérová farba vyrobená bez pridania konzervačných látok a
rozpúšťadiel. Používa sa na maľovanie priestorov, pre ktoré je výhodou jej ekologický charakter (izby pre
alergikov, detské izby a pod.). Silikátová zložka farby zvyšuje jej zásaditosť a tým prirodzene zabraňuje
vzniku mikroorganizmov na stene. ESMAL NATURO® má vysokú paropriepustnosť. Farba je vhodná
na všetky druhy minerálnych omietok, sadrokartónu a ako ideálny variant pre konečnú úpravu
sanačných omietok. Je vhodnou voľbou pri ekologických stavbách adrevodomoch. ESMAL NATURO®

sa vyznačuje vysokou belosťou a krycou schopnosťou. Farba je vhodná na mierne vystavenie dymu a
žiaru z ohňa (napr. ako povrchová úprava krbov). Silikátová zložka odoláva zadymeniu a udržuje
farbu dlhšie čistejšiu.
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9,0 - 10,5

Bezfarebná

1,0 kg/l

14

20%

Plastové kanistre s objemom 1l, 5l.

pH

Farba

Objemová hmotnosť

Obsah sušiny

Výdatnosť

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

VOC

min. 10m2 z 1l (nariedeného penetračného náteru)

po 12 hod. vhodný na ďalšiu aplikáciu

lesklý Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.

Vodou podľa nasiakavosti podkladu, zvyčajne v pomere 1:4
(napr. 1l ESMAL NATURO GRUND a 4l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Podklad pred penetrovaním (maľovaním) musí byť dokonale vyzretý, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty a pod.
Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

NATURO GRUND
ESMAL® NATURO GRUND je tekutý silikátový penetračný náter určený na
spevnenie minerálnych podkladov. Používa sa na prípravu pred maľovaním,
príp. iným stavebným úkonom, kde sa vyžaduje jednotná nasiakavosť,
súdržnosť a čistota podkladu. Vysoký obsah silikátového spojiva zabezpečuje
dokonalú prípravu podkladu pred aplikovaním silikátového náteru, napr.
ESMAL NATURO®.



7,5 - 8,5

Bezfarebná

1,0 kg/l

15

20%

Plastové kanistre s objemom 1l, 3l, 10l.

pH

Farba

Objemová hmotnosť

Obsah sušiny

Výdatnosť

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

VOC

min. 10m2 z 1l (nariedeného penetračného náteru)

po 12 hod. vhodný na ďalšiu aplikáciu

lesklý Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.

Vodou podľa nasiakavosti podkladu, zvyčajne v pomere 1:4
(napr. 1l ESMAL GRUND a 4l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Podklad pred penetrovaním (maľovaním) musí byť dokonale vyzretý, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty a pod.
Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.



7,5 - 8,5

Bezfarebná

1,0 kg/l

16

5%

Plastové kanistre s objemom 3l, 5l, 10l.

pH

Farba

Objemová hmotnosť

Obsah sušiny

Výdatnosť

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

VOC

min. 10m2 z 1l

po 12 hod. vhodný na ďalšiu aplikáciu

matný Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.

pripravený na použitie, neriedi sa

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Podklad pred penetrovaním (maľovaním) musí byť dokonale vyzretý, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty a pod.
Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení spotrebujte do 14 dní.



7,5 - 8,5

Bezfarebná

1,0 kg/l

17

20%

Plastové kanistre s objemom 1l, 5l.

pH

Farba

Objemová hmotnosť

Obsah sušiny

Výdatnosť

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

VOC

min. 10m2 z 1l (nariedeného penetračného náteru)

po 12 hod. vhodný na ďalšiu aplikáciu

lesklý Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.

Vodou podľa nasiakavosti podkladu, zvyčajne v pomere 1:4
(napr. 1l ESMAL GIPSGRUND a 4l vody).

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Podklad pred penetrovaním (maľovaním) musí byť dokonale vyzretý, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty a pod.
Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.



plus
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70%

9 - 11

Biela

180 000 mPa.s

19

1,8 kg/l

Plastové obaly s hmotnosťou 1,8kg, 4kg, 15kg, 25kg.

Obsah sušiny

pH

FarbaObjemová hmotnosť

Viskozita (podľa Brookfielda 7/12)

Vzhľad

VOC

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

hlboký mat

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.

po 7 hod. suchý na dotyk, vhodný na ďalšiu úpravu po 24 hod.

Pripravená na použitie (v prípade potreby max. 10%.
Na 1 kg stierky 0,1 l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

2 - 4 m2/kg pri jednej vrstve a v závislosti od podkladuVýdatnosť

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)

Faktor difúzneho odporu (μ) 165
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,173m (paropriepustná)



67%

9 - 11

Biela

160 000 mPa.s

20

1,7 kg/l

Plastové obaly s hmotnosťou 1,8kg, 4kg, 7kg, 15kg, 30kg.

Obsah sušiny

pH

FarbaObjemová hmotnosť

Viskozita (podľa Brookfielda 7/12)

Vzhľad

VOC

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

hlboký mat

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.

po 7 hod. suchý na dotyk, vhodný na ďalšiu úpravu po 24 hod.

Hmota je pripravená na použitie (v prípade potreby max. 10%.
Na 1 kg stierky 0,1 l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní

2 - 4 m2/kg pri jednej vrstve a v závislosti od podkladuVýdatnosť



plus95% (*L)

2. trieda EN 13300 (umývateľná)

min. 95% (trieda 3. podľa STN EN 13300)

FASÁDNAFARBA AKRYLÁTOVÁ

8,0 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 2,5kg, 5kg, 20kg.

Belosť

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 70%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,50 kg/l cca 6-8m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. c.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 40g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je < 3g/l.

matná

min. 18 000 mPa.s suchá na dotyk po 4 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

tónovateľná exteriérovými pigmentami

valec a štetec: 15% (na 1 kg farby 0,15l vody)
striekanie: max. 10% (na 1 kg farby max. 0,1l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

Faktor difúzneho odporu (μ) 824
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,11m (paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)
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plus95% (*L)

2. trieda EN 13300 (umývateľná)

min. 95% (trieda 3. podľa STN EN 13300)

FASÁDNAFARBA SILIKÓNOVÁ

8,0 - 8,5

Plastové obaly s hmotnosťou 2,5kg, 5kg, 20kg.

Belosť

Odolnosť proti oderu

Krycia schopnosť

pH

Obsah sušiny min. 70%

Objemová hmotnosť Výdatnosť

VOC

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Vzhľad

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65%)

Tónovateľnosť

1,50 kg/l cca 6-8m2 z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. c.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 40g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je < 3g/l.

matná

min. 18 000 mPa.s suchá na dotyk po 4 hod. vhodná na ďalšiu aplikáciu po 12 hod.

tónovateľná exteriérovými pigmentami

valec a štetec: 15% (na 1 kg farby 0,15l vody)
striekanie: max. 10% (na 1 kg farby max. 0,1l vody)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

Faktor difúzneho odporu (μ) 1025
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,12m (paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)
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2,2 - 2,8kg / m2 (10 m2 z 25 kg vedra v závislosti od zrnitosti)

86 % ± 3 %

23

1,88 MPa

cca 1,9kg/l (podľa zrnitosti)

Plastové obaly s hmotnosťou 25kg.

Výdatnosť

Prídržnosť po 20 zmraz. cyklochObsah sušiny

Objemová hmotnosť

Viskozita (podľa Brookfielda 7/30)

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65% a vetre)

pH

Vzhľad

VOC

Tónovateľnosť35 000 - 38 000 mPa.s

24 hod.

matný

7,5 - 8,5

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. c.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 40 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.

tónovateľná exteriérovými pigmentovými pastami

Výrobok je v stave pripravenom na použitie, avšak v
prípade potreby riediť vodou - max. 5 %

AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

striekaním

Faktor difúzneho odporu (μ) 104
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,49m (paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)



2,2 - 2,8kg / m2 (10 m2 z 25 kg vedra v závislosti od zrnitosti)

86 % ± 3 % 1,44 MPa

cca 1,9kg/l (podľa zrnitosti)

Plastové obaly s hmotnosťou 25kg.

Výdatnosť

Prídržnosť po 20 zmraz. cyklochObsah sušiny

Objemová hmotnosť

Viskozita (podľa Brookfielda 7/30)

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65% a vetre)

pH

Vzhľad

VOC

Tónovateľnosť35 000 - 38 000 mPa.s

24 hod.

matný

7,5 - 8,5

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. c.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 40 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.

tónovateľná exteriérovými pigmentovými pastami

Výrobok je v stave pripravenom na použitie, avšak v
prípade potreby riediť vodou - max. 5 %

SILIKÓNOVÁ OMIETKA

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.

striekaním

Faktor difúzneho odporu (μ) 78
Ekviv. difúzna hrúbka (Sd) 0,39 m (paropriepustná)

Paropriepustnosť
(podľa STN EN ISO 7783-2)
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4 - 6 m2 z 1kg (v závislosti od podkladu)

70%

25

cca 1,5kg/l

Plastové obaly s hmotnosťou 5kg, 20kg.

Výdatnosť

Obsah sušiny

Objemová hmotnosť

Viskozita (podľa Brookfielda 5/12)

Doba schnutia (pri T= 20°C a rel. vlhkosti 65% a vetre)pH

Vzhľad

VOC

Tónovateľnosť

6 500 - 8 000 mPa.s

suchý na dotyk po 8 hodinách, vhodný na ďalšiu
aplikáciu po 12 hod.

matný

7,5 - 8,5

Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná
hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30 g/l.
Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.

tónovateľná exteriérovými pigmentovými pastami

Riedi sa vodou - max. 20 % (0,2 l vody na 1 kg penetrácie)

Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať v nižšej teplote ako +5°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní



plus
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plus
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plus
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NÁZOV BELOSŤ KRYCIA SCHOPNOSŤ VÝDATNOSŤ ODOLNOSŤ VOČI ODERU BALENIE

ESMAL® STANDARD 80% BaSO4 min.95% 6 m2 z 1kg farby 5. trieda EN 13300 6kg, 15kg, 25kg, 40kg
(podľa STN EN 13300) po zriedení pri jednom nátere (oteruvzdorná)

ESMAL® PLUS 88% BaSO4 min.96% 7 m2 z 1kg farby 5. trieda EN 13300 2,5kg, 5kg, 15kg, 25kg, 40kg
(trieda 3. podľa STN EN 13300) po zriedení pri jednom nátere (oteruvzdorná)

ESMAL® EXCLUSIVE 93% BaSO4 min.98% 9 m2 z 1kg farby 3. trieda EN 13300 2,5kg, 5kg, 15kg, 25kg, 40kg
(trieda 2. podľa STN EN 13300) po zriedení pri jednom nátere (vysoko oteruvzdorná)

ESMAL® X 96% (*L) min.96% 7 m2 z 1kg farby 2. trieda EN 13300 3kg, 7kg, 15kg
(trieda 3. podľa STN EN 13300) po zriedení pri jednom nátere (umývateľná)

ESMAL® LATEX UNI 95% (*L) min.95% 7 m2 z 1kg farby 2. trieda EN 13300 0,6kg, 1,5kg, 3kg, 7kg, 25kg
(trieda 3. podľa STN EN 13300) po zriedení pri jednom nátere (umývateľná)

ESMAL® LATEX IN 96% (*L) min.96% 8 m2 z 1kg farby 3. trieda EN 13300 25kg
(trieda 3. podľa STN EN 13300) po zriedení pri jednom nátere (vysoko oteruvzdorná)

ESMAL® COLOR farebné odtiene min.98% 8 m2 z 1kg farby 3. trieda EN 13300 1,5kg, 6kg
(trieda 2. podľa STN EN 13300) po zriedení pri jednom nátere (vysoko oteruvzdorná)

ESMAL® COLOR BÁZA báza na tónovanie min.98% 8 m2 z 1kg farby 3. trieda EN 13300 2,5kg, 6kg, 15kg, 25kg
(trieda 2. podľa STN EN 13300) po zriedení pri jednom nátere (vysoko oteruvzdorná)

ESMAL® XX transparent transparent 12 m2 z 1kg farby 1. trieda EN 13300 1kg, 2,5kg
po zriedení pri jednom nátere (vysoko umývateľná)

ESMAL® NATURO 97% (*L) min.98% 9 m2 z 1kg farby 3. trieda EN 13300 3kg, 7kg, 15kg
(trieda 2. podľa STN EN 13300) po zriedení pri jednom nátere (vysoko oteruvzdorná)

ESMAL® FASÁDNA FARBA 95% (*L) min.95% 6 - 8 m2 z 1kg farby 2. trieda EN 13300 2,5kg, 5kg, 20kg
(trieda 3. podľa STN EN 13300) po zriedení pri jednom nátere (umývateľná)



plus
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ESMAL® NATURO GRUND transparent 20% min. 10 m2 z 1l 1:4 1l, 5l
nariedeného penetračného náteru

ESMAL® GRUND transparent 20% min. 10 m2 z 1l 1:4 1l, 3l, 10l
nariedeného penetračného náteru

ESMAL® GRUND READY transparent 5% min. 10 m2 z 1l neriedi sa 3l, 5l, 10l
(pripravená na použitie)

ESMAL® GIPSGRUND transparent 20% min. 10 m2 z 1l 1:4 1l, 5l
nariedeného penetračného náteru

NEOGLET® biela 70% 2 - 4 m2 z 1kg pripravený na použitie 1,8kg, 4kg, 15kg, 25kg
pri jednej vrstve a v závislosti od podkladu (max. 10%)

STEMAL® biela 67% 2- 4 m2 z 1kg pripravený na použitie 1,8kg, 4kg, 7kg, 15kg, 30kg
pri jednej vrstve a v závislosti od podkladu (max. 10%)

ESMAL® PUTZ biela (tónovateľná) 86% ± 3% cca 2,2 - 2,8kg / m2 pripravená na použitie 25kg
(10 m2 z 25 kg vedra v závislosti od zrnitosti) (max. 5%)

ESMAL® PUTZ GRUND biela 70% 4 - 6 m2 z 1kg 0,2l vody na 1kg 5kg, 20kg
(v závislosti od podkladu)

ESMALFIX šedá cca 3 - 6kg / m2 0,23 - 0,27 litra vody na 1kg hmoty 25kg
(lepenie aj armovanie)

NÁZOV BELOSŤ OBSAH SUŠINY VÝDATNOSŤ RIEDENIE BALENIE
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