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Z lesom žgano marmorno apno, uležano 2 leti, velja 
za visoko kakovostno surovino za apnene premaze 
in omete za notranje in zunanje površine. 
 
Zaradi reakcije kalcijevega hidroksida z ogljikovim 
dioksidom vsebujejo apnene barve in ometi v vodi 
netopen kalcijev karbonat. Učinkovito uničuje 
glivice in ohranja prevodnost zidu za vodno paro.  
 

Uporaba - apneni premaz / apnena barva 

Primerne podlage so neobdelani apneni ometi, 
apneno cementni omet, omet iz vulkanskega tufa in 
ilovnati omet, kot tudi stari nosilni apneni premazi v 
notranjih prostorih in na zunanjih površinah. 
Cementni omet in beton sta primerni podlagi le na 
notranjih površinah. Na mavčne omete, mavčne 
kartone in plošče iz mavčnih vlaken v notranjih 
prostorih ga lahko nanesemo po predhodnem 
nanosu kazeinskega temelja. (izd.št. 145). Ni 
primerna za nanos na ilovnate barve, disperzijske 
barve, kovino, les, tapete, površine iz umetnih mas. 
Vsekakor se priporoča, da najprej naredimo testni 
premaz in s tem preizkusimo skladnost s površino, 
na katero bomo barvo nanašali. 

Sestava 

voda, gašeno marmorno apno 

Lastnosti 

Apneni premazi in ometi imajo naslednje lastnosti: 

- odporni so na vlago;  

- razkužijo površino, preprečujejo nastajanje 

plesni; 

- difuzivni, imajo nizko napetost. 

Navodila za uporabo 

Vsi podatki glede obdelave in razmerij za mešanje 
so zgolj priporočila in niso zavezujoči. Do 
odstopanj prihaja zaradi različnih razmer na 
objektu in izkušenj uporabnika. Priporoča se, da 
razmere ugotovi nekdo, ki ima izkušnje pri delu z 
apnom.  
 
Za notranje površine sta na voljo alternativni apneni 
barvi, že pripravljeni za obdelavo: Barva iz gašenega 
apna (izd. št. 886), barva iz gašenega apna – 
polnjena (izd.št. 888). 
 
 

• Priprava podlage 
Vse podlage temeljito pometemo, odstranimo stare 
ohlapne premaze. Z betona in ometov odstranimo 
olja od opažev in vezivni material.  
Pri obdelavi starih alkalnih premazov najprej 
premažemo z močno razredčenim apnencem (1 del 
apnenca + 5 delov vode).  
Pri obdelavi ilovnatega ometa nanesemo prvi 
premaz (razmerje redčenja 1 : 3 ) na tak način, da se 
zgornja plast ilovnatega ometa premeša z apnenim 
premazom.  
 

• Obdelava 
Najboljši oprijem apnenega premaza dosežemo, če 
prvi premaz nanesemo na še vlažen svež apneni 
omet. Vse  naslednje premaze nanesemo šele, ko se 
površina posuši. 
Najbolj idealna je »freskalna« zasnova premaza, pri 
čemer vse nadaljnji premaz nanesemo na svež, 
pravkar posušen, vendar občutno hladen predhodni 
premaz.  
Premaz nanesemo s fasadnim čopičem, s križnimi 
potezami. Ne valjčkamo. 
 

• Apneni premaz (znotraj in zunaj) 
Razmerje za redčenje pri apnenih premazih je 1 : 3 
(1 del apna + 3 dele vode). 
Za boljši nanos lahko apnu dodamo manjšo količino 
lanenega firneža (2  - 3 jedilne žlice na 11 l apna). 
Laneni firnež najprej vmešamo v apno, šele nato 
dodamo vodo.  
Pri svežih apnenih ometih vmešamo laneni firnež 
šele pri drugem premazu.  
Dodatno, oz. kot alternativo, lahko apnenemu 
premazu dodamo tudi skuto (za 11 litrov apna 
približno 500 g nemastne skute), zato da dosežemo 
boljšo obstojnost na vremenske razmere. Skuto 
najprej vmešamo v apno, šele nato ga razredčimo z 
vodo.   

 

• Hidrofobizacija 
Za fasadne površine z nezadostnim nadstrešjem, ki 
so močneje izpostavljene dežju, predvsem na 
ilovnatih ometih, se pri zadnjem nanosu priporoča 
hidrofobizacija z milom - barvo premažemo z 
razredčeno milnico: 100 – 200 g mazavega mila ali 
Marsejskega mila (izdelek št. 220) raztopimo v 10 
litrih vroče vode (približno 1 – 2 % raztopina).  
Za optimalen učinek hidrofobnosti s pomočjo 
miljenega apna, nanesemo še toplo raztopino mila 
neposredno na pravkar posušen nanos apna.   
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• Barva za klet 
Idealen in cenovno ugoden premaz za suhe ter rahlo 
vlažne kletne prostore, namenjene skladiščenju! 
Priprava osnove 
Z vrtalnikom in nastavkom za mešanje zamešamo 
125 g barvnega kleja (izd. št. 1103) in 10 litrov čiste 
hladne vode in pustimo stati približno 2 uri. Potem 
temeljito premešamo in dodamo 14,5 kg apnene 
barve. Tudi za to uporabimo vrtalnik z nastavkom za 
mešanje.  
Opcijsko lahko tej mešanici dodamo še 50 ml ali dva 
kozarčka za žganje sončničnega ali lanenega olja. Ne 
uporabite olivnega, ali katerega od drugih jedilnih 
olj! 
Mešanico, ki jo nepropustno zapremo v vedro, lahko 
za več mesecev uskladiščimo v prostor, v katerem ni 
nevarnosti, da bi prišlo do zmrzali. Ko jo želimo 
uporabiti, jo zgolj še nekoliko razredčimo z vodo.  
Temeljni premaz na neobdelanih ometih: 
1 del osnove + 2 dela vode 
Nadaljnji premazi + renovacijski premazi: 
1 del osnove + 1 del vode 
 

• Vlažne kleti/mokre stene 
V kolikor se ne sanira težav z vlago, je pomembno, 
da vlažne površine ne zapremo ali zatesnimo. Čisti 
apneni premaz, brez dodatkov, je začasna rešitev za 
optimalen prenos vlage v zrak v prostoru. Ne prihaja 
do stoječe vlage, zaradi visoke stopnje alkalnosti pa 
se prepreči tudi nastajanje plesni.  
Apno zmešamo samo z vodo (1 : 3), brez kakršnih 
koli dodatkov. Na podlagah, ki so vlažne ves čas, 
apno sčasoma postane »mokasto«, tako da ga lahko 
preprosto pometemo s površine in znova nanesemo 
nov premaz apnene barve. 
 

• Niansiranje 
Apnene  premaze lahko do 5 % teže apna 
niansiramo s pigmenti. Primerni so  vsi Kreidezeitovi 
zemeljskimi in mineralnimi pigmenti. Izjemi sta 
Casseler rjava in vinsko črna. Pigmente najprej 
zmešamo z malo vode v gladko zmes. Močnejše 
barvne tone lahko dosežemo le z večjimi odmerki 
kazeinskih ali skutnih dodatkov. Priporoča se, da 
pred nanosom naredimo teste. 
 

• Čas sušenja 
V običajnih razmerah je površina suha in primerna 
za nov premaz v 4 – 12 urah. 

Pakiranje 

Izdelek št. 882 14,5 kg (11 litrov). 

Poraba 

14,5 kg (11 litrov) apnene barve zadošča za 50 m2 – 
za tri premaze in redčenje v razmerju 1 : 3.  
Za polno pokrivnost neobdelanih gladkih površin je 
potreben en temeljni premaz in 3 naknadni 
premazi.  

Pogoji obdelave 

Najboljši pogoji za nanos apnene barve so pri 
temperaturah med 8 - 20 °C  in zračni vlažnosti med 
60 - 80 %. Pri višjih temperaturah in prepihu, so 
potrebni dodatni ukrepi proti izsuševanju.  

Shranjevanje 

Apneno barvo shranjujemo na mestu varnem pred 
zmrzaljo, v posodi, prelijemo ga z vodo. Kvaliteta 
apna se s staranjem izboljšuje. 

Čiščenje orodja 

Takoj po uporabi speremo z vodo.  

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. 
H 335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 

Previdnostni stavki 

– P 102: Hraniti zunaj dosega otrok. 
– P 261: Ne vdihavati 

prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. 
– P 280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za 

oči/zaščito za obraz. 
– P 301 + 310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA 

ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
– P 302+352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. 
– P 304 + 340: PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak 

in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. 
– 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 312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

– P 501: Ostankov ne odstranjujemo v odpadne vode. 
Ostanke barve lahko v posušeni obliki vržemo v smeti. 
Prazno embalažo odvržemo v za to namenjene zbiralnike. 


