
TECHNICKÝ LIST                                 
_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Výrobce: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, 534 73 Stora Levene, tel.: +0046 512 170 024, www.colorex.se   
 
Distributor: H-Color s.r.o., Libušská 213, 142 00 Praha 4, Tel.: 244 472 732 Email: info@h-color.cz, www.h-color.cz 

 

 
 

          VÄRN GRUND 
               

       Antikorozní zinkový základ 
 
Värn Grund je profesionální rozpouštědlová antikorozní barva na 
veškeré železné podklady, ocel, litinu. Dále je možná aplikace na 
lehké kovy a galvanizované povrchy. Aktivní ochranu zajišťuje 
zinkfosfát. Pro dosažení požadované účinnosti nesmí barva oxidovat, 
proto musí být přetřena vrchním emailem. 
 

 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být dokonale zbaven rzi (ocelový kartáč, opískování), odmaštěn rozpouštědly. Povrch 
musí být suchý, teplota vzduchu i podkladu min. 3˚C nad rosným bodem. Neaplikujte při teplotách pod 
+8˚C a vlhkosti nad 80%. Při nátěru na horkých podkladech hrozí snížení přilnavosti nátěru. Při 
nanášení na střechách nepoužívejte váleček, ale štětec. 
 
Aplikace: 
První nátěr je vhodné naředit 20% ředidla, druhý nátěr použít neředěný. Nátěry aplikujte co nejdříve 
po odrezení podkladu. Následně přetřete dvěmi vrstvami vrchního emailu. Dojde-li k poškrábání laku, 
místo obrušte a vyspravte stejnou technologií. 
 
Technická data: 
 
Spotřeba 7-10 m²/l  
Pojivo alkydová pryskyřice 
Sušina 52% objemu 
Hustota 1,4 kg/l 
Viskozita 360 cP 
Ředidlo V-40 nebo White spirit 
Aplikace váleček, štětec, stříkání 
Doba schnutí odolné proti prachu za cca 1 hod., 

přetíratelné za 2-3 hod. (platí pro 20˚C, vlhkost 85%) 
Lesk 7 matný –závisí na počtu vrstev a podkladu 
Barva šedý 
Omyvatelnost více než 10.000 cyklů dle SS-184164  
Skladování 2 roky v neotevřeném balení 
Balení 1 l, 3 l 
 
Bezpečnostní opatření, údržba: 
Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte 
mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně 
natřené povrchy je nutné čistit vodou s přídavkem jemných saponátů, nepoužívejte čističe na bázi 
alkoholu. 
Středně hořlavé, třída B2. 
EU limitní hodnota VOC kat. A(i) RNH: 500 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 500 g/l. 
 


