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Obstojna mat-bela ekološka disperzijska barva, 

brez konzervansov, odporna na mokro 

drgnjenje (razred 3 po EN 13300). Med 

nanosom zelo malo kaplja in škropi in ima 

odlično pokrivnost. Zelo izdatna. 

Uporaba 

Za nanos na mineralne in organske podlage 

(tapete, omet, ilovnati omet, beton, peščeno-

apnenčaste opeke, mavčne plošče idr.). 

Primerna za notranje površine. Barva je 

testirana po kriterijih bremenskega okoljskega 

inštituta po sistemu ocenjevanja AgBB. 

Primerna je za alergike. 

Lastnosti 

Dosledna izbira ekoloških naravnih surovin. 

Paropropustna (sd-vrednost < 0,1 m). Podatki 

po EN 13300: stopnja beline: 98, pokrivnost: 

razred 2, stopnja sijaja: mat (kot merjenja 85), 

poraba: 0,11 l/m2, odpornost na mokro 

drgnjenje: razred 3. 

Niansiranje 

Z dodatkom Auro mineralnih pigmentov 

(Izdelki št. 330) lahko ustvarimo 330 različnih 

bolj ali manj intenzivnih odtenkov. Barvo lahko 

mešamo tudi z rastlinskimi barvami (izdelki št. 

360) ali ji dodamo stenske lazure z voskom 

(izdelki št. 370), ki barvo zaščiti pred umazanijo.  

Sestava 

voda, mineralna polnila, titanov oksid, 

Replebin®, silikati, kalijevo vodno steklo, 

celuloza, tenzidi repičnega in ricinusovega olja 

Biogeno vezivo REPLEBIN® zagotavlja 

profesionalne lastnosti izdelka: boljša 

kompatibilnost s podlago in oprijem, brez 

maščob, manj vonja v času sušenja, brez 

potemnitve. REPLEBIN® je nastal v Aurovem 

raziskovano-razvojnem laboratoriju. Biogenost 

veziva redno preverja in potrjuje SGS INSTITUT 

FRESENIUS. Biogeno osnovo veziva, recepturo 

in nizko vsebnost emisij testira in potrjuje 

bremenski okoljski inštitut.  

Vsebina 

1 l = 1,399 kg | 5 l = 6,995 kg | 10 l = 13,99 kg 

Navodila za obdelavo 

Za temelj uporabite razredčeno barvo, pri zelo 

vpojnih podlagah pa AURO temelj (izdelek št. 

301). Sledi 1-2 premaza z nerazredčeno barvo. 

Med prvim in drugim nanosom barve naj bo 

vsaj 6 ur razlike. S čopičem najprej nanesite 

barvo na robove, nato prebarvajte steno z 

valjčkom.  

Možen je nanos s pištolo: Airless (testirano na 

Wagner SF 23 Plus) – nastavitev: nastavitveni 

pritisk 250 bar, pritisk za pršenje 200 bar, D 419 

(Trade Tip 3), pištola AG 08 

Čas sušenja 

Pri temperaturi 20 °C in 65% rel. zračni 

vlažnosti nanesemo naslednji sloj po 4 – 6 urah. 

Barva se posuši v 48 urah, obremenitev stene 

je možna po 28 dneh. Pri večji zračni vlažnosti 

in/ali nižji temperaturi, se čas sušenja podaljša. 

Med sušenjem poskrbimo za zračenje.  

Redčenje  

Barva je pripravljena za takojšnjo uporabo. Po 

potrebi redčimo z vodo – največ 10 % . 

Poraba 

0,10 do 0,14 l/m² za en premaz, odvisno od 

podlage in načina nanosa. Dejansko porabo 

ugotovimo s testnim nanosom. 
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Čiščenje orodja 

Takoj po uporabi očistimo z vodo ali z 

dodatkom rastlinskega mila Auro (Art 411). 

Shranjevanje 

Shranjujte v skrbno zatesnjeni embalaži, v 

hladnem, suhem prostoru, varnem pred 

zmrzaljo.  

Rok trajanja 

V originalno zaprti embalaži na temperaturi 18 

°C, 24 mesecev.  

Odstranjevanje odpadkov 

Tekoči ostanki – evropska direktiva o odpadnih 

materialih: 080120, oznaka: barve. Prazno 

embalažo s posušenim preostankom barve 

lahko recikliramo. (embalaža: Polypropylen) 

 

 

 

 

 

 

 

Opozorila 

Upoštevajte običajne zaščitne ukrepe, npr.  

zagotovite ustrezno zaščito kože in zračenje. Pri 

stiku s kožo takoj izprati z obilo vode, v primeru, 

da material pride v stisk z očmi, sperite z veliko 

vode in poiščite zdravniško pomoč.  

Navodila za varno ravnanje s proizvodom, 

označevanje in predpisi o ravnanju so navedeni 

v veljavnem varnostnem listu. Ne vsebuje 

nevarnih snovi. GIS koda: M-DF01disperzijska 

barva, brez topil. Mejna vrednost EU-HOS 

2004/42 / ES II A (aWb) 30 g / l (2010). Vsebnost 

HOS v izdelku <1 g / l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka pokrivnost 
Ne kaplja in škropi 
Dober rezultat nanosa 
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