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Opis izdelka 

 
 

 

OBI Fasadna barva 
Fasadni premaz z dobro pokrivnostjo in do 6-letno* zaščito pred vremenskimi vplivi 

 

 

Predvidena uporaba 
OBI Fasadna barva je visokokakovostna fasadna barva za fasadne premaze na mineralnih podlagah, 

kot sta betonski zid in omet, ter za obnovitvene premaze na trdno oprijetih starih premazih na osnovi 
disperzije. Ni primerno za stare elastične premaze. 

 
 

Lastnosti: 

 6 let* Vremenska zaščita 

 Dobra pokrivnost 

 Enostavna obdelava 

 Zelo dober rezultat udarca 

 Z barvami OBI Niansirna barva se lahko omejeno obarvajo. 

 

Odtenki 
Bela 

 

Shranjevanje 
Hladno, a brez zmrzali 

 

Izjava o izdelku Lastnosti v skladu s standardom DIN EN 1062 
Prepustnost za vodno paro: vrednost sd < 0,14 m, razred V1 (visoka) 
Stopnja prepustnosti za vodo: vrednost w > 0,5 [kg/(m2 - 
h0,5)] W1 (visoka) 

Poraba: Približno 160 ml/m² na gladkih podlagah. na hrapavih podlagah 
ustrezno več. Natančna poraba s preskusnim premazom 
preiskujejo. 

Gostota: približno 1,5 g/cm³ 
 

Sestavine: Vezivo (plastična disperzija), pigmenti, polnila, 
Voda, esterski alkohol, aditivi (pomožna sredstva), konzervansi 
(metilizotiazolinon/benzizotiazolinon), lahko povzroči alergijske 
reakcije. 

Temperaturn
a odpornost 

Embalaža/velik
osti posod 

Temperatura obdelave in predmeta ne sme biti nižja od +5 °C 

 

 
2,5 litra, 5 litrov in 10 litrov 

 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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Združljivost: OBI Fasadna barva lahko obarvate z OBI FNiansirna barva 
postanejo, 

Obnavljanje Po približno 12 urah pri 20 °C in 65 % relativni vlažnosti pri 
hladno in vlažno vreme ter glede na vrsto in vpojnost 
Čas sušenja se lahko podaljša, če je podlaga preveč trda. 

Čiščenje 
orodij 

Takoj po uporabi z vodo in milom 

Čas sušenja Popolnoma se posuši in se lahko naloži po približno 3 dneh pri 20 °C. 
in 65-odstotno relativno vlažnostjo. V hladnem in vlažnem vremenu 
se lahko čas sušenja podaljša. 

 

 
Struktura barve: 

1. Priprava Dobro prekrijte neposredno okolico fasade. Okno 
in vratnih okvirjev, zlasti steklenih površin, z lepilnim trakom. 
Podlaga mora biti nosilna, čista, suha, trdna in brez maščob. 
Strokovno popravite manjše razpoke in luknje. Stare kredaste premaze 
in lepilne barve temeljito sperite z vodo, po sušenju utrdite z OBI 
Fassadengrund in pustite, da se dobro posušijo. 
Počakajte, da se novi ometi sušijo vsaj 3 tedne. Z OBI 
Fassadengrundom temeljite zelo vpojne in kredne podlage, npr. 
apneno-cementne omete. 

 

 

2. Obdelava Barva je pripravljena za uporabo in jo je treba le dobro premešati. 
se uporablja. Nanaša se lahko s čopičem ali valjčkom. Ne pod +5 °C 
Postopek. Po strokovni predobdelavi podlage priporočamo temeljni 
premaz za optimalno zaščito vaše fasade. V ta namen razredčite OBI 
Fasadna barva z največ 10 % vode. Zgornji sloj nanesite nerazredčen. 
Obdelujte sosednje površine brez premora in kot celoto. Med odmori 
čopič in valjček tesno zavijte s plastično folijo. Na koncu orodje očistite 
s toplo vodo. OBI Fasadna barva je površinsko suha po približno 12 
urah in jo je mogoče prebarvati. 
Po približno 3 dneh se je posušila in bila 
pripravljena na dež. 

 
 

Nasvet: Pred uporabo valjček za barvo rahlo navlažite. Med 
prekinitvami orodje shranjujte zavito v plastično vrečko. Tako 
lahko takoj po odmoru nadaljujete z delom. 

 
 

. 

Tehnologija obdelave in uporabe 



[Vnesite besedilo] 

Tehnične informacije 

Tehnične informacije OBI Fasadna barva
Stran 3 od 3 

 

 

 
 
 
 

 

 

Upoštevajte 
Hranite zunaj dosega otrok. Za pršenje uporabite kombinirani filter A2/P2. Za brušenje 
uporabljajte prašni filter P2. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za temeljito 
prezračevanje. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z 
očmi ali kožo 
Kožo takoj temeljito sperite z vodo. Ne izpuščajte v kanalizacijo, vodotoke ali 
Ne dovolite, da bi segel do tal. Orodje takoj po uporabi očistite z milom in vodo. 

 
 

Odstranjevanje 
Reciklirajte samo prazne zabojnike. Tekoče ostanke materialov odložite na zbirnem mestu za 
stare barve/lakirje, posušene ostanke materialov pa odložite kot gradbene odpadke in odpadke 
pri rušenju objektov ali kot komunalne ali gospodinjske odpadke. 
Oznaka odpadka: EWC 08 01 12 

 

Mejna vrednost EU za vsebnost HOS 
tega izdelka (Cat. A/c: 40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 20 g/l HOS. 

 

Oznaka izdelka Barve in laki 
M-DF-02 

 

 
 
 
 

 
*Za zaščito pred vremenskimi vplivi do 6 let, odvisno od konstrukcije, izpostavljenosti 
vremenskim vplivom in pravilne uporabe. Za pravilno uporabo upoštevajte navodila na etiketi in 
v tehničnem listu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

november 2014 

Te tehnične informacije so bile pripravljene na podlagi najnovejših dosežkov in naših izkušenj. Vendar pa kupec/uporabnik 
zaradi raznolikosti podlag in pogojev objekta ni oproščen obveznosti, da na lastno odgovornost preizkusi naše materiale glede 
njihove primernosti za predvideno uporabo v ustreznih pogojih objekta na strokoven in profesionalen način. Veljavna je samo 
najnovejša različica tehničnih informacij. 

 

Rühl Farben GmbH - Roßdörfer Straße 50 - 64372 Ober-Ramstadt - Telefon (0 6154) 71-0 - Faks (0 6154) 711328 
Proizvedeno za OBI - www.obi.de 

Pomembne opombe 

http://www.obi.de/
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