
 
 

 
 

Latexová barva 
 

FAST  Satyna BIO 
Latexová mikrobiologicky aktivní barva se zvýšenou odolností                                                

na otěr a působení vlhkosti se saténovým leskem 
 

 
 

POUŽITÍ 
 

FAST SATYNA BIO je vysoce kvalitní, vrchní latexová barva určená pro ochranné a 
dekorační malířské nátěry uvnitř budov. Může být použita na veškeré minerální 
podklady jako beton, cementové, vápenocementové, vápenné a sádrové omítky, 
papírové tapety, sklotextilní tapety a povrchy s nátěrem na bázi polymerové 
disperze. Používá se pro prvotní i renovační nátěry na podkladech se stejnorodou 
nebo proměnnou strukturou a barvou.  Je určena pro nátěry vnitřních stěn a stropů 
v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou kuchyně, koupelny, prádelny, WC, 
dále v místnostech s velkým provozem, jako jsou chodby, schodiště, apod.   
Zvláště se doporučuje ve veřejných budovách, zdravotnických zařízeních a 
výrobních potravinářských podnicích (kuchyně, sklady potravin - bez přímého 
kontaktu s potravinami). Dále tam, kde se vyžaduje aktivní ochrana před 
mikroorganizmy, v mateřských školách, jeslích, nemocnicích, na ošetřovnách, 
operačních sálech. Barva obsahuje aktivní prostředek zabraňující rozvoj bakterií a 
plísní. Doporučujeme používat barvu v místnostech vystavených působení vlhkosti 
a podmínkám příznivým pro rozvoj mikroorganizmů. Barva vytváří povrch se 
speciálními estetickými vlastnostmi, které jsou charakteristické saténovou jemností a 
zároveň výbornou odolností vůči mechanickému poškození. Výjimečné vlastnosti 
výrobku jej předurčují k použití všude tam, kde se vyžaduje zvláštní péče o vysokou 
estetiku povrchu. Doporučuje se rovněž k nátěrům reprezentativních místností, kde 
je kladen důraz na speciální dekorativní efekt.  

 

VLASTNOSTI 
 

FAST SATYNA BIO je hotová barva vyrobená na bázi disperze syntetických 
pryskyřic, minerálních plnidel a pigmentů, se zvýšenou odolností na působení 
mikroorganizmů, jako jsou bakterie a plísně. Je vysoce odolná na mytí, drhnutí a 
mechanická poškození. Barva vytváří povlak se speciálními estetickými hodnotami 
charakteristickými saténovou jemností. V nabídce ve světlých barvách z palety FAST 
COLOR SYSTEM a CPS. 

 

PŘÍPRAVA PODKLADU 
 

Podklad musí být nosný, čistý a suchý, zbavený nečistot, skvrn a výkvětů 
biologického a chemického původu. Nestabilní vrstvy je nutné odstranit. Nasákavé 
a prašné podklady je nutné penetrovat přípravkem FAST GRUNT G nebo FAST 
GRUNT U. 

Barva se nanáší na tyto 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 více než 3 měsíců a při vlhkosti nepřesahující 4 %) penetrovaný 

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

GRUNT U 
 

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ 
 

Balení obsahuje hotový výrobek pro použití. V případě nutnosti můžete první vrstvu 
barvy ředit malým množstvím vody max. však do 10% objemu. Barvu aplikujte 
pomocí válečku, štětce nebo nástřikem. Další vrstvy nanášejte po zaschnutí 
předchozí vrstvy (doporučujeme nejdříve po 4 hodinách). Práce provádějte při 
teplotě vzduchu a podkladu od +5°C do +25°C. Doba zasychání činí cca 2 hodiny.  

 

 
 

SPOTŘEBA 
 

Cca: 0,06 - 0,12 l/m² při jedné vrstvě v závislosti na nasákavosti a pórovitosti 
podkladu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Základ: disperze syntetické pryskyřice 

a minerálních přísad s pigmenty 
Vzhled povlaku: satén 
Difuzní odpor  sd max. 0,5m 
Hustota: cca 1.4 kg/dm

3 
Odolnost na drhnutí: Typ I podle PN-C-91814:2002 
Doba zasychání: 

Odolnost na teploty po min. 28 dnech 
min. 2 hodiny 

 od -20°C do +30°C 

 Užívání povrchu: po 24  hodinách 
Teplota podkladu a okolí: od +5ºC do +25ºC 
Obsah prchavých organ. látek: neobsahuje 

 
 

BALENÍ 
 

Plastový kbelík 4 l i 10 l. 

Paleta:        512 kg v plastových kbelících 4 l (80 kusů) 
704 kg v plastových kbelících 10 l (44 kusů) 

 
NORMY 

 

Vyrobeno podle: PN-C-81914:2002 a také PN-EN 13300:2002. 
Má hygienický atest č.: 35/779/47/2006, vydaný AMG v Gdańsku. 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

Doporučený a v technickém návodu uvedený rozsah použití výrobku nezbavuje 
uživatele povinnosti vykonávat práci v souladu se zásadami platnými ve stavebnictví 
a zásadami BOZP. P.W. FAST garantuje kvalitu výrobku a je za ni zodpovědný, 
nemá však vliv na způsob jeho užití a podmínky, v jakých byl uplatněn. 
Veškeré technické údaje byly měřeny v běžných podmínkách, to znamená při 
teplotě +20ºC a vlhkosti vzduchu 60%. V případě odlišných podmínek než jsou 
uvedené, mohou některé parametry podléhat změnám (mohou se zmenšit nebo 
zvětšit). 
 
 
     VAROVÁNÍ 
 
Je třeba vyhýbat se bezprostřednímu kontaktu s kůží a chránit oči. V případě styku 
s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě styku s kůží ihned 
omyjte dostatečným množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí.

SKLADOVÁNÍ 
 

Uchovávat a převážet ve výrobcem uzavřeném původním balení při teplotě od +5
o
C 

do +25
o
C. 
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