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   Technický list 

 

 

 

 

Vito plus  
Je omyvatelná interiérová barva s ionty stříbra. Díky svému speciálnímu složení snižuje (o 99,99%) množství bakterií 
na povrchu nátěru. Proto je vhodná k nátěrům prostor s vysokými nároky na hygienickou čistotu jako jsou nemocnice, 
porodnice, operační sály, potravinářské prostory, dětské pokoje, školy, školky, tělocvičny, a samozřejmě je vhodná i 
do běžných prostor. Je plně omyvatelná (třída 2 dle EN 13300) při zachováním prodyšnosti vodních par z natřených 
povrchů.  Má vynikající kryvost, vysokou vydatnost a výborný rozliv. Lze ji tónovat v bohaté škále odstínů.  

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Interiérová antibakteriální barva  

Způsob aplikace : Štětec, váleček nebo stříkací pistolí 

Ředění : 8-10% čistou vodou 

Vydatnost : 13-16m²/L na předem připravený povrch  

Doba schnutí : Na dotek 30-60min./23oC další vrstva po 3-4hod./23oC   

Odstíny   : Bílá a tónované odstíny v systému Colorfull 

Balení : Bílá 750ml, 3L, 9L, 15L – Báze 1L, 3L, 9L 

Skladovatelnost : 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5oC až 25oC 

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE 

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo 
trhliny vyplňte akrylovým tmelem Acrylic putty, Light acrylic putty nebo Visto a přebruste.  Povrchy ušpiněné skvrnami 
od kouře, kávy apod. musíte omýt mýdlovou vodou nechat vyschnout a poté penetrovat. Nové nebo porézní povrchy 
natřené méně kvalitními barvami vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry Acrylan Unco, Vitex Primer 100%, 
na sádrokarton Gypsum board a na skvrny použijte Blanco eco ředitelné vodou. 
Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Naneste dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo 
stříkací pistolí. Mezi vrstvami nechte minimální rozmezí 3-4hod./23oC. Barvu můžete plně omývat až po 3 týdnech od 
aplikace. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí 
prodlužuje. 
 
Neaplikujte při teplotě pod 5°C  a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%. 


