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SMITH´S COLOR  
Akrylátový reaktivní nát ěr na betonové povrchy  
 
SMITH´s COLOR je akrylátový, vodou ředitelný 
koncentrovaný nátěr, obsahující tekuté pigmenty. Používá se 
pro probarvení betonových povrchů s důrazem na přírodní 
odstíny a nestejnoměrné probarvení povrchu. 

Probarvený povrch vyžaduje ošetření vhodným typem 
akrylátových, EPOX, PUR pečetících nátěrů. 

 

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI  
Rychlé a snadné použití. 

Trvalé probarvení povrchu 

Odolný vůči kyselinám a zásadám 

Bez zápachu 

Rychleschnoucí 

UV stabilní. 

Interiérové a exteriérové použití 

 

Barvy jsou vzájemně kompatibilní a mohou být spolehlivě 
smíchány za účelem dosažení speciálních barevných odstínů. 
Výrobek není vhodné používat na neporézní povrchy. Rovněž 
není vhodné použití pečetícího nátěru na bázi MMA 
(metylmetakrylát). 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ  

PŘÍPRAVA PODKLADU 
Výrobek se aplikuje zpravidla na vyzrálé betonové, cementové 
nebo vápeno cementové povrchy. Povrch musí být zdravý, 
čistý, prachu, volných a nesoudržných částí zbavený. Nutné je 
odstranění veškerých nečistot. Pro tento účel je vhodné použít 
speciální podlahové brusky s vhodnými kotouči (diamant, tvrdý 
pad apod.). 

 

MÍCHÁNÍ 
SMITH´s COLOR se dodává jako koncentrovaný akrylátový 
nátěr, který je možné ředit v poměru 1:4 (1 díl SMITH´S : 4 díly 
vody) až 1:20 s čistou destilovanou, anebo deionizovanou 
vodou. NEPOUŽÍVAT pro ředění pitnou vodu! 

Je nezbytné dbát přesných poměrů pro případné ředění dalších 
dávek. Pro snadné odměřování podílů doporučujeme použít 
laboratorní odměrky. 

 

APLIKACE 
Nátěr SMITH´s COLOR se nanáší pomocí postřikovače, štětce, 
případně molitanové houby. Intenzitu barevného efektu je 
možné za čerstvého stavu snížit použitím mírně zvlhčené 
molitanové houby na zasaženém místě.  

V případě aplikací více barevných nátěrů, doporučujeme 
technologickou pauzu alespoň 20 minut mezi jednotlivými 
aplikačními kroky. 

Při aplikaci doporučujeme postupovat od nejsvětlejších barev a 
odstínů k tmavším. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

BALENÍ 
SMITH´s COLOR se dodává v balení 940 ml a 120 ml . 

 

SPOTŘEBA / VYDATNOST 
SMITH´s COLOR 0,12 lt .......................................3 – 5 m2/balení 

SMITH´s COLOR BTM 0,94 lt...........................25 – 35 m2/balení 

Spotřeby závisí na vlastnostech podkladu, zejména jeho 
porozitě a požadavku na sytost výsledných odstínů. Uvedená 
spotřeba je kalkulována na nejsytější poměr ředění 1:4. 

 

BAREVNOST 
SMITH´s COLOR se dodává v 19-ti odstínech. Barvy je možné 
libovolně míchat a mísit.  

 

SKLADOVATELNOST 
Neotevřené balení 4 roky 

Otevřené balení 2 roky 

Ředěná dávka 3 měsíce 

Skladujte na suchém a stinném místě v rozmezí 5°C až 30°C. 
Chraňte před přímým sluncem a teplotami pod 5°C.  

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

SMITH´s COLOR není toxická látka. Při práci je však třeba 
používat pracovní oděv, včetně ochrany očí. Pokud budou 
zasaženy oči, vypláchněte je větším množstvím vody. Další 
informace najdete v Bezpečnostním listu. 


