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Sedlácká barvaSedlácká barva®

PRACOVNÍ   POSTUP

Certifi kace:
SOKRATES® Sedlácká barva® splňuje požadavky ČSN EN 71-3+A3 (prosinec 2018), Bezpečnost hraček
-část 3: Migrace určitých prvků - výrobky a hračky pro děti. 
SOKRATES®Sedlácká barva® je v rámci nátěrového systému certifi kována pro stavebnictví a schválena 
pro venkovní a vnitřní použití.

Vydatnost : 12-15 m2/kg 
Zasychání pro manipulaci: 6 – 8 hodin při teplotě +18°C  až +23°C 
Zasychání pro další nátěr: 12 – 24 hodin při teplotě +18 °C až +23 °C
Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C (podkladu, barvy a ovzduší po celou dobu zasychání)
 Nízká teplota prodlužuje dobu zasychání 
Doporučená teplota pro aplikaci: +18 °C až +23 °C
Vlhkost dřeva pro aplikaci: do 18%
Ředidlo:  voda
Čištění nářadí:  vodou, zaschlou barvu lze odstranit organickými ředidly
Skladovatelnost:  +5 °C až +25 °C
Balení: 0,7 kg, 2 kg, 5 kg
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Vodou ředitelná barva

Kategorie: PROFI a HOBBY

BUILDING PLAST, spol. s r. o., Nádražní 786
CZ  503 51  Chlumec nad Cidlinou
tel.:  495 489 000
e-mail: info@barvy-sokrates.cz www.barvy-sokrates.cz

Barvy: 15 odstínů dle vzorkovnice
 (tisk jen orientační barevnost)
Tónování: ano. Tónovací centra
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1. základní barva
2. vrchní barva
3. odolnost povrchu 
 na plísně a houby



Nátěrový postup:
1. Dokonalé očistění a přebroušení povrchu brusným papírem č. 80 – č. 100. Málo
 nasákavá dřeva nebo dřeva s vysokým obsahem pryskyřic prodlužují zasychání.
2. 1x SOKRATES® Sedlácká barva® podélně nanášení měkkým štětcem nebo
 válečkem z mikrovlákna a stahování přebytečné barvy. Nesmí dojít k úplnému
 stažení barvy.
3. Zaschlý povrch po cca 12 - 24 hod. lze podle potřeby lehce přebrousit brusným
 papírem č. 100 – č. 120. POZOR na probroušení nátěru.
4. 1x SOKRATES® Sedlácká barva® podélně nanášení měkkým štětcem, nebo
 válečkem z mikrovlákna. V případě interiérů není druhý nátěr podmínkou.

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu! Podle potřeby je 
možné 1.nátěr, pro málo nasákavé podklady (dub apod.) naředit 5-10% vody.
2. nátěr max. 5% vody.
Výhody:
SOKRATES® Sedlácká barva® má povrch rezistentní na plísně a houby a zamezuje 
tak jejich prorůstání do dřeva. Nátěr zamezuje pronikání vody do dřeva, následné
vysychání a praskání. SOKRATES® Sedlácká barva® je odolná na odlupování
a zpuchýřkování. Barva nezapáchá a je neutrálního charakteru.

www.barvy-sokrates.cz

SOKRATES® Sedlácká barva® KRYCÍ, EXTRÉMNĚ PENETRUJÍCÍ,
VODOU ŘEDITELNÁ BARVA NA BÁZI URETANIZOVANÉ FERMEŽE S OLEJEM
 1.      Základní barva
 2.      Vrchní barva
 3.      Odolnost povrchu na plísně a houby
Složení: Směs pigmentů a plniv ve vodné emulzi uretanizovaného lněného oleje a rost-
linných olejů a vosků s přísadou speciálních aditiv a látek na ochranu povrchu fi lmu.
Charakteristika: SOKRATES® Sedlácká barva® je extrémně penetrující krycí 
barva na dřevo a minerální podklady, nekorodující kovové podklady opatřené zá-
kladní antikorozní barvou, dále plastové podklady na bázi PVC, polykarbamáty jako 
je makrolon, plastové fólie pro fóliovníky apod. Je určená pro profi  a hobby použití, 
pro venkovní i vnitřní prostředí. Aplikuje se zásadně bez použití napouštědel a zá-
kladových barev. Výrazně zkrášluje dřevo a dokonale vykresluje kresbu dřeva. Vy-
tváří sametový, na dotyk příjemný pololesklý olejový povrch, který silně odpuzuje 
vodu. Po zaschnutí je bez dolepu. Oleje vlivem zpomaleného zasychání propůjčují 
barvě vynikající penetrační vlastnosti a zamezují loupání nátěru. Aplikuje se přímo
na surové dřevo.
Použití: SOKRATES® Sedlácká barva® je vhodná zejména pro nátěry namáhaných
dřevěných ploch jako je dřevěné obložení budov, chatek, zahradního nábytku,
pergol, dřevěných součástí dětských hřišť, výplní zábradlí, okna, ploty apod. Ideální
pro renovační nátěry. Je také vhodná na řezné rány ovocných stromů, kde vlivem 
své odolnosti brání prorůstání plísní a hub do dřeva.
Aplikace: SOKRATES® Sedlácká barva® se nanáší rovnoměrně na zdravý, čistý, 
suchý, a přebroušený povrch (brusný papír č. 80 – č. 100), štětcem, nebo válečkem 
z  mikrovlákna v  přiměřené vrstvě, která se zejména při prvním nátěru dokonale
vsákne a to bez vytírání barvy. Na povrchu musí vždy zůstat přiměřené množství
barvy. Přebytečnou nevsáklou barvu (tzv. „loužičky“) stahujte. Aplikaci na neznámý
podklad předem odzkoušejte.
Rada: Po ukončení nátěru obal včas uzavřete, zbytky nespotřebované barvy,
zejména bílého odstínu zpracujte nejpozději do 2 měsíců od otevření. Důvodem je 
možné mírné žloutnutí bílé barvy v obalu a sklon k zasychání povrchu vlivem pou-
žité fermeže. Při opětovném použití případně zaschlý povrch odstraňte! Bílé plochy 
mohou bez přítomnosti světla lehce žloutnout. Přítomnost slunce barvu opět vybělí. 
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