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 TECHNICKÝ LIST  
                                                   
 PRÁŠKOVÉ FARBY                   
 
DISTRIBÚTOR PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob 
 tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10 
 email: pam@pam.sk,  www.pam.sk 
 
VÝROBCA Vyrobené v EU. 
 
POPIS A POUŽITIE Práškové farby sa podľa ich určenia používajú na tónovanie maliarskych,  

fasádnych, resp. iných disperzných farieb a na farbenie betónových zmesí. 
Práškové farby maliarske a fasádne dobre rozmiešať vo vode na hladkú pastu 
bez hrudiek. Doporučujeme na použité množstvo práškovej farby pridať 
rovnaké množstvo vody. Túto pastu pridať do farby a dobre rozmiešať 
miešadlom. Práškové farby na farbenie betónových zmesí doporučujeme 
zamiešať do suchej betónovej zmesi a až potom pridať potrebné množstvo 
vody. Obsah práškovej farby vo farbe by nemal prevýšiť 5 %. Pre dosiahnutie 
jemných pastelových odtieňov doporučujeme dávkovanie 2-3 %. 

TECHNICKÁ   
CHARAKTERISTIKA 

Obchodný názov Svetlostálosť  STN EN ISO 787-15 

Beloba maliarska 0851 8 

Zltá univerzálna maliarska  3138 6-7 

Oker maliarsky  3169 8 

Oranžová maliarska  5740 8 

Červená svetlá maliarska 5813 6-7 

Červená pompejská maliarska 4118 8 

Satinober maliarska 9421 8 

Zelená univerzálna maliarska 6307 6-7 

Žltá svetlá fasádna 3543 8 

Žltá okrová fasádna 3526 8 

Sivá fasádna 2424 8 

Modrá fasádna 7286 7-8 

Hnedá stredná fasádna 9420 8 

Hnedá tmavá fasádna 9419 8 

Zelená fasádna 6621 8 

Červená fasádna 4119 8 

Žltá do cementu 3542 8 

Červená do cementu 4315 6-7 

Hnedá do cementu 9040 8 

Čierna do cementu 2710 8 

Žltá do cementu tmavá 3170 8 

Zelená do cementu 6523 8 
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BALENIE  0,25 kg, 2,5 kg, 10 kg. 
 
 
BEZPEČNOSŤ PRÁCE Práškové farby sú nehorľavé. Počas práce nejesť, nepiť, nefajčiť. Po ukončení 

práce umyť ruky teplou vodou, mydlom a ošetriť regeneračným krémom. 
Pracovné pomôcky očistite vodou. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú 
uvedené v Karte bezpečnostných údajov. 

 
LIKVIDÁCIA ODPADU Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov. 
 
SKLADOVATEĽNOSŤ 36 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri 

teplote od +5°C do +50°C. Chrániť pred vlhkom a priamym slnečným svetlom. 

UPOZORNENIE Práškové farby sú len prímesami do maliarských, fasádnych farieb a 
betónových zmesí. Samotné neslúžia na povrchovú úpravu. 

 Tieto informácie a doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, 
pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. 
Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky 
faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. 
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 

  

  

 

 


