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NÁVOD K POUŽITÍ                                        

FAST F-AW EXTRA BÍLÁ 

 

FAST F-AW je akrylátová barva určená pro nátěry omítek cementových, vápenocementových, 

tenkovrstvých minerálních a disperzních omítek a také podklady z betonu, sádry, sádrokartonových a 

azbestocementových desek. Je určena pro vnitřní použití. 

POUŽITÍ 

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený všech nečistot (mastnot, prachu, atd.). Veškeré nerovnosti, 

praskliny a spáry musí být řádně vyspraveny. Barvu nanášejte na pevný a souvislý podklad. Povrch 

určený k nátěru je nutné důkladně zbavit prachu a poté omýt vodou. Stěny na bázi křídy a 

odpadávající omítky omyjte vodou a následně naneste hluboko penetrující koncentrát FAST GRUNT 

G. Sádrokartonové desky a nasákavé podklady na bázi sádry nebo dolomitu je nutné penetrovat 

přípravkem FAST GRUNT U. 

Barvu nanášíme na podklady: 

- omítky cementové a vápenocementové (po uplynutí minimálně 28 dnů a vlhkosti nepřesahující 4%) 

penetrované FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U                                                                                                

- beton (po uplynutí minimálně 28 dnů a vlhkosti nepřesahující 4%) penetrované FAST GRUNT G nebo 

FAST GRUNT U                                                                                                                                                                     

- sádrové podklady (vlhkost méně než 1 %) penetrované FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U 

Před použitím obsah balení důkladně promíchejte. Na šedé a tmavé podklady naneste před 

malováním bílou barvu FAST F-AW. Tmavé odstíny barvy FAST F-AW neřeďte vodou, jelikož barva je 

již stabilizovaná proti „šmouhám“. Barvu nanášejte ve dvou vrstvách válečkem, nástřikem, popřípadě 

štětcem. Během aplikace barvy a v době jejího zasychání by se teplota okolí měla pohybovat od +5°C 

do +25°C. Doba zasychání je cca 2 hodiny. Další vrstvy doporučujeme nanášet po uplynutí nejméně 4 

hodin. Dodržujte technologii nátěru nástěnnými barvami. 

Pro docílení stejného odstínu barvy na celé ploše používejte výrobky z jedné výrobní série nebo 

obsah plastových věder vzájemně promíchejte ve větší nádobě. 

SPOTŘEBA 
 

 

Cca 0,06-0,12 l/m2 na jednu vrstvu, v závislosti na savosti a poréznosti podkladu. 

 

 

 


