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TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA APLIKÁCIU THERMOSHIELD INTERIEUR

POPIS PRODUKTU
ThermoShield Interieur je vysoko kvalitný, difúzne priedušná interiérová 
farba s endotermickými účinkami na akrylátovej báze, dostupná v mno-
hých farebných odtieňoch a pripravená k okamžitému použitiu. Vďaka 
svojmu zloženiu trvalo zlepšuje stav vlhkosti a tepelnú bilanciu stavby, čím 
prispieva k úsporám energie potrebné k vykurovaniu. Náterom sa dosa-
huje dlhodobo pozitívneho účinku na vnútorné klíma a tepelnú pohodu v 
miestnosti.

ZLOŽENIE
spojivo – vysoko elastické akrylátové živice
plnivo - keramické duté mikroguličky (vo vnútri obsahujúce inertný plyn)
farbivo - beloba v podobe oxidu titaničitého, prípadne ďalšie farebné pigmenty

OBLASŤ APLIKÁCIE
ThermoShield Interieur je odolný ochranný náter, ktorý môže byť použitý na takmer všetky druhy povr-
chov za účelom zlepšenia úžitkových vlastností v miestnosti i jej vzhľadu.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Náter ThermoShield Interieur je umývateľný, priedušný, nevytvára výpary a neobsahuje rozpúšťadlá. 
Vďaka tomu, že nenesie elektrostatický náboj, sú steny odolné proti usadzovaniu nečistôt a nikotínu. V 
miestnosti dokáže regulovať mechanizmy prenosu vlhkosti a tepla pri difúznych povrchoch. 

Vďaka tepelnej odrážavosti materiálu dochádza k rovnomernému rýchlemu rozloženiu a šíreniu tepla po 
miestnosti a môžeme dosiahnuť rozdielu medzi teplotami v úrovni podlahy a stropu cca 1 °C. 

Náter je schopný udržovať relatívnu vlhkosť vzduchu v miestnosti okolo ideálnej hodnoty 55%. Tým sa za-
medzuje tvorbe kondenzátu na stenách a v dlhodobom dôsledku taktiež vzniku nepríjemných a zdraviu 
škodlivých pliesní. 

Vďaka jeho vynikajúcej svetelnej odrážavosti vykazuje interiér zlepšené vlastnosti aj z hľadiska osvetlenia.

PARAMETRE MATERIÁLU

stupeň lesku    DIN EN 13 300    nejasný, matný
jemnosť zrna     DIN EN 13 300    jemné
pomer kontrastu, krycia schopnosť DIN EN 13 300    trieda 2
odolnosť proti oteru za vlhka  DIN EN 13 300    trieda 3
tepelná vodivosť    DIN 52616    λ = 0,36
hustota      DIN 53217-2    1090 kg/m3
difúzny odpor Sd  suchý priestor  DIN 52615    2,46 m 
difúzny odpor Sd  vlhký priestor  DIN 52615    0,3 m
odrážavosť slnečného žiarenia  DIN 67507       86%
trieda horľavosti         B1
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trieda horľavosti na dreve        B2
min. hrúbka vrstvy    za sucha    250 µm
riedenie     max. počet objemových dielov
      vody,  ak je nutné                                   5%
schnutie     náter môže byť ďalej 
      spracovávaný po    4 hodinách
teplota      minimálna teplota potrebná 
      pre tvorbu štruktúry   5°C
farebné odtiene    biela a naviac ďalších 4000 
      farebných odtieňov 
dodávané balenia    plastové kýbliky 
      s obsahom 5 L a 12,5 L 
penetrácia     neošetrené a savé povrchy 
      ošetriť náterom 
      ThermoShield FixPlus

POKYNY K SPRACOVANIU
PODKLAD
ThermoShield Interieur môžeme nanášať na všetky nosné, čisté, suché podklady zbavenej korózie a mast-
noty ako sú napríklad kov, drevo, plasty, penové hmoty, textílie, umelé vlákna, betón, stará a nová omiet-
ka, sádrokartón a neporušený starý náter.

PRÍPRAVA PODKLADU
• Hrubá omietka, začisťované miesta: očistiť
• Betón: očistiť a zvlášť dôkladne odstrániť zbytky separačného postreku, bednenia, poprípade použiť 
vysokotlakový čistič
• Drevo: ako základný náter použiť ThermoShield NaturePrimer
• Plast: preveriť spojivosť
• Kovy: podľa druhu kovu a namáhania použiť základný náter ThermoShield RustPrimer alebo ZinkPrimer.
• Nenosná stará povrchová úprava: podľa druhu povrchovej úpravy materiál umyť, odstrániť morením 
alebo vysokotlakovým čističom poprípade predhriatou parou
• Povrchy na ktoré sa náter neviaže: umyť, odmastiť, prebrúsiť
• Vsiakavé podklady: použiť penetračný náter ThermoShield FixPlus

SPRACOVANIE
Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo bezvzduchovým striekaním (Airless). Pri prvej aplikácii náteru 
je nutné previesť dve vrstvy. Náter ThermoShield Interieur sa dodáva pripravený k okamžitému spracova-
niu, je len nutné farbu pred aplikáciou krátko, ale dôkladne premiešať, najlepšie mechanicky (nie dlhšie 
ako 1 minútu pri minimálnych otáčkach). Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice 
výrobcu prístroja. Pri spracovaní je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote niž-
šej, ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu (+5°C). Tato podmienka platí aj pre celkovú dobu schnutia. 
Po dlhšom prerušení práce je nutné materiál krátko premiešať. V prípade podkladov, ktoré viažu vodu a 
u ktorých hrozí zvýšená zostatková vlhkosť, je nutné počítať po prvej vrstve náteru s vystupovaním vody 
na povrch. Pokiaľ tento prípad nastane, je nutné s ďalšou vrstvou počkať až do úplného vyschnutia. Tento 
jav nie je vadou, ale súvisí bezprostredne s princípom účinku náteru ThermoShield Interieur. Náter Ther-
moShield Interieur vytvorí svoju plnú funkčnosť až po 36 dňoch.
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RIEDENIE
ThermoShield Interieur je po krátkom, ale dôkladnom premiešaní pripravený k okamžitému spracovaniu. 
Výnimočne sa povoľuje nariediť disperziu a to maximálne do 5% objemových dielov vody, a takto narie-
dený materiál aplikovať iba v nie príliš dostupných miestach ako sú špalety pri oknách, vnútorné rohy 
apod. Nedoporučuje sa nariedený materiál používať na ploche.
 

SPOTREBA
Spotreba náteru ThermoShield Interieur robí zhruba 300 ml/m2 pre vytvorenie účinnej minimálnej hrúb-
ky vrstvy 250 μm na hladkom, a nie na silne vsiakavom povrchu. Spotrebované množstvo závisí na štruk-
túre a vsiakavosti podkladu a je nutné ho zistiť pomocou skúšobných náterov.

DOBA SCHNUTIA
Náter môže byť ďalej spracovaný po 4 hodinách.

ÚDRŽBA
Náter je umývateľný vodou.

ČISTENIE
NÁSTROJOV
Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzdu-
chovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja.

PRACOVNÝ ODEV
Bezprostredne po znečistení – vodou.

FAREBNÉ ODTIENE
ThermoShield Interieur môžeme tónovať vo farebných systémoch NCS II, RAL, Eurotrend a Colortrend 
Ambiance.

SKLADOVANIE A PREPRAVA
ThermoShield Interieur je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota 
pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

TRVANLIVOSŤ
1 rok v pôvodnom neotvorenom obale. Po otvorení spotrebovať do 3 mesiacov.

FORMA DODÁVKY
5 litrov a 12,5 litra.

RIZIKOVÉ OPATRENIA
RIZIKO OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrozujúca životné prostredie.

RIZIKO OHROZENÍ ZDRAVIA
Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield Interieur pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdra-
votné riziko.
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NEBEZPEČIE POŽIARU
ThermoShield Interieur je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
S 2  Uschovávajte mimo dosah detí.
S 29  Nevylievajte do kanalizácie.
S 43  V prípade požiaru použite vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
S 24/28 Zamedzte kontaktu s kožou. V prípade kontaktu s kožou okamžite umyte veľkým množstvom 
vody a mydlom. 
S 25/26 Zamedzte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) 
a vyhľadajte lekársku pomoc.
S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okam-
žite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.  

INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ
Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súladu zo zákonom o odpadoch 185/2001 Zb. 

Katalógové číslo odpadu   Názov odpadu
080112     Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 080111
150102     Plastové obaly

NAKLADANIE S OBALMI
Recyklovať alebo prípadne inak využiť obaly je možné iba po vymytí vnútra obalu od  zbytkov farieb 
vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane 
použiteľných obaloch nedodávame.

SPÄTNÝ ODBER A VYUŽITIE ODPADU Z OBALOV
Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

VÝROBCA
SICC GmbH. Wackenbergstrasse 78-82, 13 156 Berlin, SRN
Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hod-
noty. Informácie o produkte sú podávané podľa najlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu 
techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť 
nášho vplyvu, a preto aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľ-
nosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

DOVOZCA 
HOFER SK, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina


