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                STABIL 
 

Vrchní email silikon-alkydový 
 
 
Tixotropní vrchní pololesklý email na bázi silikon-alkydových 
pryskyřic určený pro venkovní nátěry dřeva. Barva je pružná, 
stálobarevná, díky silikonu dlouhodobě vodoodpudivá. Vysoký podíl 
plniva zajišťuje velmi dobrou kryvost. Barva je určená pro nátěry 
dřevěných fasád, oken, dveří. Je též vhodná na vrchní nátěry kovů 
opatřené základním antikorozním nátěrem. Tónování na míchacích 
strojích Colorex-MIX.  

 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být čistý, soudržný, suchý, bez prachu. Nesoudržné nátěry odstraňte a obrušte, povrch 
odmastěte rozpouštědlem nebo saponátem. Lesklé podklady zdrsněte brusným papírem. Nové dřevo 
natřete základem Utegrund-2 Klasik. Nerovnosti přetmelte, po zaschnutí přebruste. 
 
Aplikace: 
Barva je připravená k použití. Nanášejte štětcem nebo lakovým válečkem. Po mírném přiředění lze též 
stříkat. Doporučené jsou 1-2 vrstvy v závislosti na odstínu barvy a typu podkladu. Aplikační teplota 
nesmí klesnout pod +8˚C. Při nízkých teplotách nebo deštivém počasí se výrazně prodlužuje 
zasychání, při vysokých teplotách hrozí tvorba puchýřů.. 
 
Technická data: 
 
Spotřeba hobl.dřevo 10-15 m²/l, hrubé dřevo 5-8 m²/l  
Pojivo silikon – alkyd 
Sušina 62 % objemu 
Hustota 1,3 kg/l 
Viskozita 400 cP 
Ředidlo V-40 nebo White spirit  
Aplikace váleček, štětec, stříkání 
Doba schnutí odolné proti otěru za 16 hod, přetíratelné za 16 hod., zcela proschlé za 1-2 

dny (platí pro 20˚C, vlhkost 85%) 
Lesk 50 pololesk až lesk (měřeno Gardnerem 60˚) 
Barva bílá báze A, bezbarvá báze C 
Omyvatelnost 10.000 cyklů dle ISO 6540-3. tř.1 dle DIN 13399   
Skladování 2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmrznout 
Balení 0,9 L, 2,7 L, 9 L 
 
Bezpečnostní opatření, údržba: 
Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte vodou. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte 
mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. 
Hořlavé, tř.3. 
EU limitní hodnota VOC kat. A(e) RNH: 400 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: <400g/l. 
 
Pečlivě provedený nátěrový systém Grundolja-1 Klasik, Utegrund-2 Klasik a Stabil zajišťuje 
údržbový povrch po dobu mnoha let. 
 


