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Za notranje in zunanje površine. 
Fino dispergirano marmorno apno daje tem 
apnenim barvam zelo bel odtenek, kot tudi dobro 
vezno sposobnost in sposobnost oprijema, brez 
dodatka umetnih smol in sintetičnih pigmentov, kot 
na primer titan bel pigment.  
Barva je idealna za premaze v vlažnih prostorih, 
zaradi visoke difuzivnosti, ker dlje časa obdrži 
alkalnost in prepreči nastajanje kondenza na 
površini. 
Praviloma zadoščata že dva premaza. Na zunanjih 
površinah 3 nanosi podaljšajo trajnost. Niansirane 
apnene barve ustvarijo površino z značilno 
spreminjajočo barvno intenzivnostjo.   
 

Uporaba 

Primerne podlage v notranjih prostorih: 
– neobdelani mineralni ometi beton, kamen, zid,  
– mavčni kartoni, plošče iz mavčnih vlaken, 

papirnati flis,  
– vse Kreidezeitove stenske barve in ometi (razen 

klejna barva).  
– mat in vpojne disperzijske barve z umetnimi 

smolami – pred tem moramo preveriti učinek 
na testni površini in počakati pozitiven rezultat. 

 
Primerne podlage na zunanjih površinah: 
Neobdelani mineralni, vremensko odporni ometi, 
beton, kamen. Ni primeren za WDM sisteme.  
 
Neprimerne podlage: 
Lesene površine, lesene vlaknenke, disperzijske 
barve z naravnimi smolami, klejne barve, oljne 
barve, površine iz umetnih mas, svetleče kot tudi 
nevpojne in trajno vlažne površine. 

Sestava 

marmorno gašeno apno, marmorni prah in pesek, 
sinter voda, metilna celuloza 
 
2 izvedbi apnene barve:  
Barva iz gašenega apna (izd. 888): mat, naravno 
bela, gladka. Za vmesne in končne premaze v 
notranjih in zunanjih prostorih. 

 
Barva iz gašenega apna – polnjena (izd. 886): ima 
karakter finega premaznega ometa (velikost zrn 0,5 
mm). Izravna drobne strukturne razlike na podlagi. 
Z njo lahko zapremo pore in drobne razpoke. Za 
vmesne in končne premaze v notranjih prostorih. 
Na zunanji površini se priporoča samo kot vmesni 
premaz. 
 

 

Lastnosti 

Primerna za takojšnjo uporabo. Neizbrisljiva in 
odporna na škropljenje, zelo primerna za alergike, 
difuzijsko odprta, ima nizko napetost, ima zelo 
dobro pokrivnost, mat, možen je večkraten nanos, 
razkuži površino, preprečuje nastajanje plesni. Ne 
vsebuje emisij. Gostota: približno 1,6 kg / liter. pH 
13. 

  



 
APNENA BARVA KREIDEZEIT 

888.0 – 888.2, polnjena 886.0 – 886.2 
 

 

Gnezdo – Center sonaravne gradnje, Štula 10, 1210 Ljubljana – Šentvid, www.gnezdo.si, info@gnezdo.si 

Navodila za uporabo 

• Zahteve glede podlage  
Podlaga mora biti enakomerno suha, enakomerno 
vpojna, enakomerno strukturirana, nosilna, čista, 
trdna in ne sme vsebovati prahu, olj ter snovi, ki 
prodirajo skozi površino ali jo obarvajo.  
Strukturne razlike na podlagi in neenakomerna 
vpojnost površine lahko na površini povzročijo 
različne stopnje sijaja oz. pri barvnih površinah 
različno intenzivnost barve. 
 
Pri obdelavi na malo vpojnih ali nevpojnih podlagah 
moramo na splošno računati z višjo stopnjo sijaja v 
daljšem obdobju sušenja.   
 

• Priprava površine 
Ometano podlago z različnimi strukturnimi in 
vpojnimi razlikami, popravki in fugiranim 
suhomontažnim ploščam - predvsem če nanašamo 
niansirane apnene barve – moramo po celotni 
površini predhodno obdelati s  Kreidezeitovo 
izravnavo ali apnenim ometom, ali pa v celoti 
prelepiti s papirnatim flisom.  
Upoštevajte tudi navodila »Nanosi na mavčne 
kartone in plošče iz mavčnih vlaken«. 

• Sosednje površin zaščitimo. 

• Stare nanose klejne barve in druge stare 
premaze, ki vsebujejo kredo oziroma niso 
nosilni, kot tudi stare premaze s slabim 
oprijemom, temeljito odstranimo.  

• S površine temeljito speremo ostanke lepila za 
tapete.   

• Peščene podlage temeljito pometemo.  

• S površine ometov mehansko odstranimo 
vezivni material in sinter. 

• Z betona odstranimo ostanke olja od opažev. 

• Odstranimo omet in dele zidu, ki se slabo 
oprijemajo površine in zid popravimo s 
podobnim materialom.  

• Snovi na podlagi, ki prodirajo skozi površino, ali 
jo obarvajo, lahko po nanosu prvega premaza 
apnene barve zapremo z galunsko temeljno 
soljo, izd.št. 101 (pred tem nujno naredimo 
premaz na testni površini). 

• mineralne podlage, ki jih je napadla plesen, 
očistimo z lugom iz sode. 
 

• Temeljni premaz 
Na vse vpojne površine s čopičem najprej nanesemo 
kazeinsko osnovo (izd.št. 145). 
 

• Pogoji obdelave 

Barve ne nanašamo, če je temperatura nižja od 8°C 
in če na površino sije sonce ali če je površina 
izpostavljena prepihu. Izogibamo se tudi v primeru, 
da je temperatura površine pod  8°C  ali nad 25°C.  
Barve ne nanašamo na razgreto fasado.  Preprečimo 
prehitro sušenje.  
Nizke temperature, višja zračna vlažnost oz. višja 
vlažnost površine, lahko vplivajo na razlike v sijaju 
površine.  
Pri nižjih temperaturah po možnosti nanašamo čim 
tanjši sloj nerazredčene barve.  
 

• Splošna opozorila za obdelavo  
Apneno barvo pred uporabo temeljito premešamo. 
Če med delom z barvo poškropimo sosednje 
površine, madeže takoj odstranimo z vodo. 
  
Za polno pokrivno moč sta potrebna vsaj dva 
premaza, pri zelo grobi strukturi površino po 
možnosti trikrat premažemo. 
Med obdelavo je barva prosojna, šele ko se posuši, 
doseže polno pokrivno moč. 
Barvo med obdelavo in po daljših pavzah občasni 
premešamo. 
Za strukturno izravnavo na površinah z rahlimi 
strukturnimi razlikami moramo nanesti vsaj en 
vmesni premaz polnjene apnene barve. Zaključni 
premaz naredimo s polnjeno ali nepolnjeno apneno 
barvo. 
 

• Obdelava 
Priporočen način nanosa apnene barve je mazanje s 
pleskarsko krtačo (izd.št. P 6080)  v križni tehniki. Na 
manj vpojnih površinah lahko belo apneno barvo 
nanesemo z valjčkom. V tem primeru barvo 
nanašamo „mokro-na-mokro“, brez premorov, v 
križni tehniki. Končni premaz se naredi z 
valjčkanjem v eni smeri. 
Primernost podlage za obdelavo z valjčkom 
preverimo na testni površini. Obarvane apnene 
barve ne valjčkamo! Možen je tudi nanos z Airless 
tehniko brizganja.  

 

• Redčenje 
Vmesne in končne premaze po potrebi nanesemo 
nerazredčene ali pa razredčene z 5 - 10 % vode. Pri 
višjih temperaturah v okolju lahko barvo še dodatno 
razredčimo.  
 

• Hidrofobizacija fasadnih površin 
Za fasadne površine se priporoča hidrofobizacija s 
Kreidezeitovim črnim milom. Milo razredčimo z 
vodo v razmerju 1:20 (na primer 8 litrov vode + 400 
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ml črnega mila). Ne uporabljamo močnejše 
koncentracije! 
Za optimalen učinek hidrofobizacije posušen apneni 
premaz čim prej premažemo z raztopino mila, 
najkasneje v 24 urah. Nanesemo na tanko in 
enakomerno, od spodaj navzgor. Ne valjčkamo! Ko 
se površina posuši, lahko postopek ponovimo.   
Na obarvani apneni barvi lahko nastane meglen 
videz tipičen za apnene premaze (po možnosti 
najprej naredimo testni premaz). 
 

• Ponovni nanos barve in renoviranje 
Pri renoviranju in za ustvarjanje različne strukture 
površine, lahko na površino poljubno nanašamo 
plast apnene in plast polnjene apnene barve. Obe 
barvi lahko tudi poljubno mešamo. 
 

• Niansiranje 
Apneno barvo lahko brez težav niansiramo z vsemi 
Kreidezeitovimi zemeljskimi in mineralnimi 
pigmenti. 
- V notranjih prostorih: največ 100 g pigmenta na 

1 liter apnene barve 
- Na zunanjih površinah:  Največ odtenek C v 

Kreidezeitovi barvni lestvici. 
Pigment najprej zmešamo z malo vode v gladko 
zmes, šele nato ga vmešamo v apneno barvo. 
Pigmente je možno poljubno mešati med seboj. Pri 
apnenih barvah, ki imajo primešan pigment, je lahko 
možnost shranjevanja omejena. Apnene barve 
niansirane z ultramarin pigmenti, moramo uporabiti 
v roku 12 ur.  
 

• Čas sušenja 
Približno 8 ur pri temperaturah okoli 20°C in 
relativni vlažnosti 65 %. Nižje temperature 
podaljšajo čas sušenja. 
Premaze na zunanjih površinah v prvih dneh po 
barvanju zaščitimo pred soncem in dežjem. Po 
možnosti nekajkrat rahlo orosimo površino. (voda 
ne sme teči po površini).  

Pakiranje 

1 l, 5l in 10 l 

Poraba 

Na gladkih, ne preveč vpojnih površinah (na primer 
mavčne plošče), za en premaz:  
Apnena barva: približno 0,15 l / m² 
Apnena barva - polnjena: približno 0,20 l / m² 

Poraba lahko odstopa glede na način nanosa, 
strukturo in vpojnost podlage. Dejansko porabo 
določimo na objektu. 

Shranjevanje 

Shranjujemo tesno zaprto, na mestu varnem pred 
zmrzaljo. V takšnih pogojih ima apnena barva rok 
trajanja vsaj 2 leti. Posode, ki smo jih načeli, dobro 
zapremo. Pred tem popolnoma odstranimo ostanke 
barve s pokrova in robov posode.  

Čiščenje orodja 

Takoj po uporabi speremo z vodo.  

Odstranjevanje ostankov  

Ostankov ne odstranjujemo v odpadne vode. 
Ostanke barve lahko v posušeni obliki vržemo v 
smeti. Prazno embalažo odvržemo v za to 
namenjene zbiralnike.   

Označevanje skladno z ChemVOCFarbV 

Najvišja vsebnost HOS (Kat. A/a): 30 g/l (2010), 
Izdelek vsebuje največ 1 g/l HOS. 

Navodila 

Na zunanjih površinah je zaradi vremenskih razmer 
običajno, da se barva briše. 

Opozorila 

Obstaja nevarnost na alergije na naravne snovi. 
Zaradi uporabe naravnih snovi nastaja tipičen vonj. Shranjevati 
na mestu, ki ni dostopno otrokom.  

Stavki o nevarnosti 

H 315: Povzroča draženje kože. 
H 318: Povzroča hude poškodbe oči. 

Previdnostni stavki 

– P 264: Po uporabi temeljito umiti. 
– P 280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za 

oči/zaščito za obraz. 
– P 302+352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. 
– P 305+351+338: PRI STIKU Z OČMI: Odstranite kontaktne 

leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte 
z izpiranjem. 

– P 310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 
zdravnika. 

– P 332+313: Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 

– P 362: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred 
ponovno uporabo. 


