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Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom 
prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu 
pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. 
Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť. 
 

TM_HO0180_Reibeputz_mittel_SK Stav: 02.12.2014 Seite 1 von 3 

 

 

HORNBACH Trená Omietka Stredná 

 
 stredná zrnitžosť 1,5 mm 
 vysoká vydatnosť 
 odolná proti nárazu a úderu 
 

Vlastnosti 
Biela ušľachtilá omietka na báze disperzie s okrúhlou zrnitosťou na dekoratívne nátery stien v interiéri. 
 

 poskytuje výrazné ryhované štruktúry 

 ľahko sa nanáša 

 priedušná a bez zápachu 

 tónovateľná v centre miešania farieb Hornbach (iba 20 kg-vedro) alebo tónovacími farbami 
 

Účel použitia 
Na vnútorné omietky, betón, cement, sadru, sadrokartónové platne a priľnavé, matné staré nátery na báze 
disperzie. 
Nenanášajte na tapety. 
 

Farebný odtieň 
Biela. 
Tónovateľná v centre miešania farieb Hornbach (iba 20 kg-vedro) alebo tónovacími farbami. 
 

Stupeň lesku 
Matná 
 

Obsiahnuté látky 
Akrylátová disperzia, oxid titaničitý, kremeň, uhličitan vápenatý, voda, aditíva, konzervačný prostriedok 2-
metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.  
Obsah VOC tohto produktu je max. 5 g/l. Prípustná hodnota EU činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 
2010). 
 

GIS-kód 
M-DF01 
 

Označenie 
 
 11 
 č.: 38880781-CPR 
 EN 15824 
 
 Omietka s organickými zlúčeninami na používanie v interiéri 
 

Priepustnosť vodnej pary: V1 vysoká 

Nádoba na vodu: W1 vysoká 

Priľnavosť:  ≥ 0,3 MPa 

Životnosť: KLF 

Tepelná vodivost: KLF 

Správanie sa pri požiari: B 

 
Ďalšie informácie nájdete v deklarácia o vlastnostiach dostupnom u Vášho predajcu. 

http://www.hornbach.sk/
http://www.schulz-farben.de/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/e/e5/20081027211547!CE_Logo.svg
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Odolnost voči světlu 
Veľmi dobrá 
 

Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Iba do interierov. 
 

Riediaci prostriedok 
Voda. Používať neriedený. Pripravený na použitie. 
 

Výdatnosť 
1 kg postačuje na cca. 0,5 m² pri jednom nátere v závislosti od podkladu. Presnú spotrebu zistíte skúšobným 
náterom na objekte. 
 

Doba schnutia 
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Je možné ju pretrieť po cca 8 hodinách, uschne po 2 – 3 dňoch. 
Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť. 
 

Náradie 
Nerezová lžíce, umělohmotné hladítko. Používajte iba antikorové náradie! 
 

Čistenie náradia 
Nástroje umyte vodou okamžite po použití. 
 

Metóda natierania 
Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja a mastnôt, rovný a nanášania schopný. Sádrokartonové dosky je 
potrebné predtým natrieť penetračným náterom. Odstráňte bez zvyšku tapety, lepidlá a odlupujúce sa 
nátery. Dôkladne umyte kriedové povrchové plochy. Nové omietky musia byť presušené minimálne 4 týždne. 
Kritické, staré, pieskovité alebo veľmi sajúce podklady ošetrite vopred zabezpečujúcou hĺbkovou penetráciou 
alebo akrylátovou hĺbkovou penetráciou Hornbach. Pre perfektnú priľnavosť natrite podklady penetračným 
náterom pre omietky Hornbach, ak je to možné, v rovnakom farebnom odtieni ako je trená omietka.  
 
Trenú omietku pred použitím dôkladne premiešajte. Nezriedenú naťahujte nehrdzavujúcim hladítkom na 
hrúbku zrna. O 20 - 30 minút ľubovoľne štruktúrujte hladítkom z umelej hmoty krúživými / zvislými / 
vodorovnými pohybmi. Aj počas aplikovania nástroje z času na čas umyte. Súvislé plochy omietajte bez 
prestávky. 
 

Dôležité upozornenia 
Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite 
v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. Pri aplikácii z viacerých 
vedier dbajte vždy na rovnaké výrobné čísla materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom 
alebo napojeniam!  
 

Bezpečnostné pokyny 
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. 
Pri obrusovaní použite vhodné filtre. 
Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov. 
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 
P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 

http://www.hornbach.sk/
http://www.schulz-farben.de/
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kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P301 + P315 Po požití: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
 

Odstranění 
P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave 
je možné likvidovať ako domový odpad. Na recikláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. 
 

 

http://www.hornbach.sk/
http://www.schulz-farben.de/

