
 

 

 

  Schimmel X – AMAL Osnovni izolacijski premaz v pločevinki, bel 
 

Lastnosti proizvoda:  Področje uporabe (slika): 

 
 Učinkovit izolator proti vdoru plesni in vlage 
 Bela pokrivnost 

 
Bel pokrivni specialni premaz, za površine, ogrožene s plesnijo. 
Primeren tudi za vlažne podlage. Ko se nanos posuši, prepreči vdor 
vlage na površje površine in tako ščiti premazane površine proti 
vdoru oz. izbruhu plesni, brez dodatkov biocidnih sestavin. 

 

 

Področje uporabe: 

   
    Za stene in strope, ki so ogrožene s plesnijo, v bivalnih in vlažnih   

prostorih. Nanesti šele, ko je plesen v celoti odstranjena s površine. 
Uporabiti odstranjevalec plesni z vsebnostjo klora ali brez. 

Priprava podlage in uporaba: 
Tehnični podatki: 

 
Priprava podlage: Prizadeto površino moramo pred nanosom obdelati 
tako, da odstranimo plesen, z odstranjevalcem plesni (Odstranjevalec 
plesni, z vsebnostjo klora ali odstranjevalec plesni, brez vsebnosti 
klora).Prav tako odstranimo porozni premaz prizadet s plesnijo v 
globino, do ne-vpojne površine (npr. opeke)  in jo popravimo s 
stenskim  kitom, ki je odporen proti plesni. Površina mora biti 
očiščena, brez prahu, maščobe ali drugih snovi, ki lahko delujejo kot 
ločilci. 
 
Uporaba:  Osnovni premaz proti plesni pred uporabo dobro 
premešamo in ga nato s čopičem ali valjčkom (odpornim na topila) 
nanesemo na površino, da je površina v celoti prekrita. Za dobro 
zaščito premaz nanesemo na večji površini od tiste, ki je 
»onesnažena« s plesnijo (okoli 20% preko robov prizadete površine). 
Počakamo, da se prvi nanos posuši in če je potrebno, nanesemo še 
drugi nanos (priporočljivo). 

 

Osnovne surovine:   akrilna smola, pigmenti, cement, topilo 

 Gostota:  ca. 1,15g/ml 
 Izgled:  bel   
 Poraba:                       150-200ml/m², na en nanos 
 Stopnja sijaja:            mat 
 Plamenišče:               ca. 65°C 
 
Vsebnost VOC: maks. 345g/l 

Pomembna opozorila: 

 
Obdelava površine z nadaljnimi premazi je možna šele, ko je površina 
popolnoma suha. 
Delovna orodje takoj po uporabi očistimo z razredčilom (Amal 1030). 
 
Ni primerno za gips plošče. 
 

Varnostna opozorila: 

 

Pakiranje in skladiščenje: 

 
Pločevinka 750ml 
EAN 4044899 13451 0 
Embalažo hranimo dobro zaprto, v hladnem prostoru. 
 

Ostali podatki: 

 
Uvoznik in distributer: Amal d.o.o., Koprska 64, 1000 Ljubljana  
Info‐telefon: +386 (1) 200 77 40 
Po.‐Pe: 7.00 ‐ 15.00 ure 

 Internet: www.amal.si 

Email: Info@amal.si 
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