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Posebna zaščitna barva za notranje površine, s 

tehnologijo grafena na osnovi prevodnih delcev 

ogljika in veziva REPLEBIN®. 

Uporaba 

Učinkovita zaščita pred visokofrekvenčnim in 

nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem. 

Za nanos na mineralne in organske podlage (tapete, 

omet, ilovnati omet, beton, peščeno-apnenčaste 

opeke, mavčne plošče, stari premazi z dobrim 

oprijemom idr.). Primerna za notranje površine.  

Tehnične lastnosti 

Zaščita pred visokofrekvenčnim sevanjem. 

Zaščita pred nizkofrekvenčnimi izmeničnimi 

električnimi polji. 

Zaščita pred sevanjem: 31 dB (= 99,9%) pri 2450 

MHz (IEEE 299: 2006). 

 

Sestava 

Voda, Replebin®, grafit, celuloza, olje oljne ogrščice, 

tenzidi ricinusovega olja, salmijak, grafen, natrijev 

pirition, benzizotiazolinon. Celotna deklaracija na 

www.auro.de.  

Barva 

Črne barve. Ni možno dodajati pigmentov.  

Navodila za obdelavo 

Dva nanosa s kratkodlakim valjčkom. Posamezni 

nanosi naj se ne prekrivajo. 

Čas sušenja 

Pri temperaturi 20 °C in 65% rel. zračni vlažnosti 

nanesemo naslednji sloj po 6 urah. Zaključno 

stensko barvo lahko nanesemo po 24 urah. 

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 7,5 %  (7,5 ml/l). 

Poraba 

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

in načina nanosa. Dejansko porabo ugotovimo s 

testnim nanosom. 

Čiščenje orodja 

Takoj po uporabi temeljito speremo z vodo. Po 

potrebi dodamo rastlinsko milo Auro (Art 411). 

Shranjevanje 

Shranjujte v skrbno zatesnjeni embalaži, v hladnem, 

suhem prostoru, varnem pred zmrzaljo. Shranjujte 

nedosegljivo otrokom! 

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 

se posvetujte z zdravnikom.  

Navodila za varno ravnanje s proizvodom, 

označevanje in predpisi o ravnanju so navedeni v 

veljavnem varnostnem listu.  

Ne vsebuje nevarnih snovi. GIS koda: M-DF01 

disperzijska barva, brez topil.  

Mejna vrednost EU-HOS 2004/42 / ES II A (aWb) 30 

g / l (2010). Vsebnost HOS v izdelku <1 g / l. 
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NAVODILA 

1. Podlaga 
1.1. Primerne podlage 

na neometane podlage (npr. porobeton, beton, 

opeka), vse nove mineralne omete,  tapete, mavčne 

plošče, omočljivi obstoječi premazi (disperzija, 

apno, silikatne barve). Na tkaninah iz steklenih 

vlaken, tekstilu, vinilu, teksturiranih tapetah, pred 

uporabo naredite testni premaz na podlagi, da 

ugotovite skladnost s podlago. 

1.2. Splošne zahteve za podlago 

Podlaga mora biti suha, čista, trdna, kemično 

nevtralna do zmerno alkalna, mokra, lepilna, brez 

prodornih sestavin.ne sme vsebovati olja in maščob.  

 

2. Potek nanašanja barve 
2.1. Priprava podlage 

Odstranimo slabo oprijemljivo podlago in zid 

popravimo z enakim/podobnim materialom. 

Peščene podlage temeljito pometemo. S površine 

ometov mehansko odstranimo vezivni material in 

sinter. Z betona odstranimo ostanke olja od 

opažev. Zapolnite vse morebitne pomanjkljivosti, 

luknje, razpoke (z zidnim kitom ali izravnalno maso). 

Če ste odstranili tapete, je potrebno odstraniti tudi 

lepilo. Neustrezne stare nanose barve, kot tudi stare 

premaze s slabim oprijemom, temeljito odstranimo. 

2.2. Temelj 

Na porobeton oz. mavčne plošče najprej nanesemo 

zidni kit Auro (329) ali univerzalni kit (339), 

obdelane površine, oziroma neenakomerno vpojne 

površine najprej premažemo z AURO temeljem 

(301). Nevpojne podlage in stare premaze, ki so 

potrebni obnove, zbrusimo in po potrebi, za 

izravnavo podlage, premažemo z Auro temeljem za 

boljši oprijem (505 ali 506).  

2.3. Premaz 

Dva sloja barve nanesemo s kratkodlakim valjčkom, 

v časovnem razmaku najmanj 6 ur.  

Odvisno od vrste podlage in načina delovanja, max. 

7,5% vode (75 ml / l).  

2.4. Končna obdelava 

Potrebne so naslednje končne obdelave: Posebej 

priporočamo AURO Ecolith za notranje površine - 

bela (341) in AURO Ecolith za notranje površine – 

(584). Safe Shield lahko premažete tudi z vsemi 

drugimi AURO stenskimi barvami. 

 

3. Opozorila 
Barva Safe Shield (332) lahko zmanjšajo odpornost 

proti obrabi naknadnih premazov. Pred uporabo 

naredite testni premaz na podlagi, da ugotovite 

skladnost s podlago. Med uporabo preprečite 

neposredno sončno svetlobo, vlago in vnos 

umazanije med sušenjem. Pred uporabo naredite 

testni premaz na podlagi, da ugotovite skladnost s 

podlago. 

Spreminjanje lastnosti izdelka in značilnega vonja 

različnih proizvodnih šarž so pogojeno z naravnimi 

sestavinami. Pred obdelavo v enem objektu oz. eni 

na površini zmešajte različne šarže.  

Temperatura obdelave min. 10 ° C, maks. 30 ° C, 

maks. 85% rel. vlažnost, optimalno 20-23 ° C, 40-

65% rel. vlažnosti. 

Pred uporabo dobro premešajte. Dobro zaščitite 

sosednje površine pred pršenjem barve. V primeru, 

da barva poškropi sosednje površine, madež dobro 

sperite z vodo in po potrebi vodi dodajte rastlinsko 

milo Auro (411).  

Novi omet in porobeton pustite neobdelano 

najmanj 6 tednov; po potrebi nevtralizirajte. 

Izogibajte se prekrivanju barve med nanosom. 

Površino prebarvajte v enem kosu.  

Za optimalno in trajno zaščito je potrebno površine 

redno pregledati, vzdrževati in po potrebi popraviti.  

 

POMEMBNE DODATNE 

INFORMACIJE  

Safe Shield je električno prevoden izdelek. Iz 

varnostnih razlogov je priporočljivo, da površine, ki 

jih želite obdelati, ozemljite (npr. zaščitni kontakt 

vtičnice). Zato pred nanosom barve na steno 

namestite primeren bakreni trak. Izvedbo 

prepustite električarju.  

Stranski učinek uspešne zaščite pred sevanjem je ta, 
da v sobi, pobarvani s Safe Shieldom, ni Wi-Fi 
sprejema, prav tako ne deluje prenosni telefon. 

http://www.gnezdo.si/
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Primerno za vse notranje površine 
Enostaven nanos 
Zaščita pred sevanjem: 31 dB 
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