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Stenska barva z rastlinski kazeinom iz stročnic. 
Italijanski marmorni prah daje tej barvi nevsiljiv, 
harmonično bel ton, brez titanove bele in brez 
optičnih belil.  
 
Izdelava v obliki barve v prahu zmanjšuje 
stroške transporta in odpadne embalaže, 
podaljša primernost skladiščenja, kemično 
konzerviranje je odveč. 

Uporaba 
Stenska in stropna barva za notranje prostore, 
primerna za uporabo na vpojnih podlagah, kot so 
ometi, kamen, beton, groba vlakna, papirnate 
tapete, mavčni karton, plošče iz mavčnih vlaken. 
Pogojno primeren za stare disperzijske premaze 
– potem ko preverimo primernost na testni 
površini. 
Neprimerne podlage so klejna barva in apneni 
premazi, oljne barve, lateksne barve, umetna 
masa, kovina, podlage z ostanki lepila od tapet, 
kot tudi gladke, nevpojne površine in stalno 
vlažne podlage. Za vlažne prostore priporočamo 
Kreidezeitovo apneno barvo (izdelek 888). 
 

Sestava 
marmorni prah, kreda, rastlinski kazein, kaolin, 
apneni hidrat, soda, metilna celuloza. 

 

 
Lastnosti 
preprosta za uporabo; skoraj brez vonja; zelo 
difuzivna; dobra pokrivnost; možen je večkraten 
nanos; brez konzervansov; ostanke je možno 
kompostirati. 
 

Embalaža 
Izdelek št. 2105  2,5 kg   do 18 m²  
Izdelek št. 2106  5 kg      do 35 m²  
Izdelek št. 2107  10 kg    do 70 m²  
Izdelek št. 2108  25 kg    do 175 m²  
Količine se nanašajo na en premaz.  

 

Navodila za uporabo 
 Priprava 

- podlaga mora omogočati nanos barve, biti 
mora vpojna, čista, suha, trdna, ne sme biti 
prašna, mastna, ali pa vsebovati snovi, ki 
obarvajo nanos ali prodirajo čez nanos barve. 
- Stare nanose klejne barve in druge kredne 
premaze oziroma premaze, ki ne omogočajo 
nanosa Vega barve, je potrebno temeljito izprati.  
Odstraniti odpadle stare premaze. Ostanke 
lepila za tapete temeljito sprati s površine.  
- Peščene podlage temeljito pomesti. 
- S površine ometa odstraniti vezivne dodatke 
in plast sintra. 
- Z betona odstraniti ostanke olja od opažev.  
- Ohlapne dele zidu in ometov odstraniti in 
popraviti z istim materialom. 
- Snovi v podlagi, ki bi lahko obarvale barvo ali 
prodrle skoznjo, je potrebno premazati/zapreti s 
Kreidezeitovim šelakom za prekrivanje 
madežev. 
 

  
- Mineralne podlage, ki jih je napadla plesen, 
temeljito očistiti s sodo. 

 Obdelava 

Barve ne uporabljamo pri temperaturah nižjih 
od 8 ° C.  
1. Obdelava podlage Neobdelane, vpojne 

podlage (vsi ometi, mavčni karton, mavčna 
vlakna) je potrebno najprej premazati s 
kazeinskim temeljem. 
2. Mešanje barve Prah zmešamo v predpisani 

količini hladne vode in pazimo, da ne nastanejo 
grude, pri čemer uporabljamo vrtalni stroj ali 
mešalnik. Pustimo stati najmanj 30 minut. Pred 
nanosom še enkrat dobro premešamo.  
3. Nanos barve Barvo nanašamo enakomerno 
in v tankem sloju. Predebel nanos lahko 
povzroči škodo na premazu. Mokra barva je 
prozorna, šele ko se posuši doseže polno 
pokrivnost. Da se barva ne bi luščila, jo je 
potrebno po daljših premorih temeljito 
premešati. Barvo, ki smo jo zmešali, je 
potrebno uporabiti isti dan. 
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Navodila za uporabo 
 

 Količina vode: 

Za dober nanos na površino je barvo potrebno 
pripraviti z vodo v naslednjem razmerju: 
Nanos z valjčkom 

1 kg barve v prahu zmešamo z 550 ml vode, po 
potrebi jo razredčimo še z do 150 ml vode 
Nanos s čopičem 
1 kg barve v prahu zmešamo z 650 ml vode, po 
potrebi jo razredčimo še z do 150 ml vode 
Na zelo vpojnih podlagah in pri visokih 
temperaturah lahko barvo razredčimo bolj, kot je 
predpisano.  
 

 Niansiranje 

Barvo lahko niansiranje z vsemi Kreidezeitovimi 
pigmenti, in sicer v razmerju do 100 g pigmenta 
na 1 kg Vega barve (= max. 10% teže). 
Pri pigmentih drugih proizvajalcev je potrebno 
paziti na njihovo alkalno obstojnost. 
Pigment stresemo v vodo pred mešanjem barve 
in pazimo, da ne nastajaj grudice. Za naknadno 
niansiranje pigment z vodo zmešamo v pasto, 
šele nato dodamo barvi.  

 
 
 

 Primerno orodje 

Dobri valjčki in belilniki.  
Izdelek je primeren za obdelavo z aparatom za 
brizganje Ailress.  

 Renoviranje 

Na Vega stensko barvo lahko nanesemo Vega 
strukturno barvo, Kreidezeitovo apneno barvo 
in klejno stensko barvo. 

 Odstranjevanje barve 

Vega stensko barvo odstranimo tako, da steno 
nekaj ur mehčamo z veliko količino vode, nato 
pa jo ostrgamo. Preostanke odstranimo z gobo 
ali krtačo. Na podlagah, ki vsebujejo apno, je 
možno le mehansko odstranjevanje. 

 Čas sušenja: 

Nov nanos barve je možen po približno osmih 
urah. Površina je suha po približno 24 urah, pri 
20 ° C in 65% relativne vlažnosti.  

 Poraba 

Približno 145 g prahu na m² nanosa barve na 
gladko normalno vpojno podlago.   
Natančno količino porabe se ugotovi 
neposredno na objektu. 

  

Shranjevanje 
Barva v prahu, ki je skladiščena v suhem 
prostoru, ima rok uporabnosti 2 leti. 

Čiščenje orodja 
Takoj, ko zaključimo z delom, izperemo z vodo 
ali toplo milnico (Marsejsko milo, Izdelek št. 
220).  

Odstranjevanje ostankov  
Ostankov barve ne zlivamo v odtok. Ostanke 
barve lahko brez pomislekov kompostiramo, 
oziroma v suhem stanju vržemo med odpadke. 
Prazne embalažo oddamo v ločene zbiralnike 
za embalažo. 

Navodila 
Tudi barve iz naravnih snovi shranjujemo na 
mestu, ki ni dosegljivo otrokom.  
Pri uporabi barve, ki vsebuje rastlinski kazein, 
nastaja tipičen vonj, ki v suhem okolju s časom 
izgine.  
Pazite na možne alergije na naravne snovi. 

 

Označevanje 
Ni potrebno, ker ne vsebuje nevarnih snovi. 

Nasveti 
Nanos barve čez stare disperzijske barve: 
Star nanos barve mora biti trden, ne sme se 
svetiti in biti mora rahlo vpojen. Za boljši 
oprijem na podlagi priporočamo dodatek 30 ml 
žafranovega olja na 1 kg prahu barve.  Olje se 
doda Vega barvi šele potem, ko smo jo 
temeljito premešali in pustili stati, da se napne. 
Umazane nanose disperzijske barve moramo 
pred nanosom Vega barve temeljito očistiti, na 
primer s sodo. Na splošno je priporočljivo, da 
se na licu mesta na testni površini preveri 
primernost barve. 

 


