
Fasádna farba s vysokou priepustnosťou vodných pár, s vlastnosťami podobnými silikátu. Vodoodpudzujúca  
a odolná proti hnanému dažďu. Farba je obzvlášť ľahko natierateľná a disponuje výbornou krycou schopnosťou 
a plnivosťou. Náter je odolný proti alkáliam (zásadám) a extrémne odolný proti poveternostným vplyvom. Nízka 
hodnota „sd“– 0,1 m (difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy) zaručuje vysokú schopnosť difúzie. 

Merná hmotnosť: cca 1,36–1,52 g/cm3

Spojivo na báze: Kombinácia akryl – metyl – silikonátu 

Hodnoty ochrany fasády Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy s
d
: < 0,10 m 

Koeficient nasiakavosti W24: < 0,05 kg/m2.h-0,5

Odtiene farby: Standard: biely 
BASF Mix: cca 20 000 farebných odtieňov

Stupeň lesku: Matný

Štruktúra: Hladká, drsná (podobná minerálnym farbám)

Balenie: 12,5 l 

Skladovanie: Skladovateľnosť výrobku je v suchom a chladnom prostredí, pri teplote 
od +5 °C do +25 °C 12 mesiacov od dátumu výroby.

Spôsob použitia: Náter štetcom, náter valčekom, striekanie systémom „airless”. 
(Nespracovávať pri priamom slnečnom žiarení) 

Teplota spracovania: Spracovávať pri teplote od +5 oC do +25 oC (teplota vzduchu a 
objektu). 

Spotreba (na 1 náter): Omietka jemnej zrnitosti: cca 125 ml/m2 ,  
Ide o orientačnú hodnotu, ktorú nemožno považovať za záväznú, nakoľko každý povrch 
vykazuje iné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú spotrebu. Pre presnú kalkuláciu sa spotreba 
stanoví pomocou skúšobného náteru na objekte. 

Doby schnutia (pri teplote 20o C a 
65 % relatívnej vlhkosti vzduchu):

Farba je pretierateľná po 4–5 hodinách a úplne preschnutá po približne 
3 dňoch. 

Farebné odtiene (tónovanie): BASF Mix, cca 4500 farebných odtieňov

Riedenie: Vodou, 1. náter max. 5 %, 2. náter max. 3 %.

Čistenie náradia: Okamžite po použití očistiť vodou.

Označenie nebezpečenstva: Viď. platná karta bezpečnostných údajov.

Podklad a nanášanie náteru: Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosku, silikónu a 
prachu (pozri VOB, diel C, DIN 18363, najmä 3.1.1). Ďalej prosíme zohľadniť aj platné technické komentáre 
Spolkového výboru pre farbu a udržiavanie vecnej hodnoty (= BFS), 60327 Frankfurt. 

Prince Color® Multi Top FM



Príprava podkladu: 
Nové podklady: Odstrániť znečistenia a očistiť plochy. Odstrániť prípadne sa vyskytujúci slinutý povrch 
(spekance).  
Staré podklady: Plochy dôkladne (mechanicky alebo prostredníctvom trysiek pary) očistiť buď na mokro alebo 
na sucho. Pri napadnutí povrchu hubou alebo riasami, je potrebné jednak špeciálne základné očistenie, ako 
aj dodatočné ošetrenie pomocou Prince Color® Multitop FC. Pre popraskané podklady odporúčame naše 
Systémy špeciálnych náterov. Voľné častice náteru, ako aj staré nátery a vrstvy, ktoré nedržia, je potrebné 
odstrániť a dodatočne očistiť (buď mechanickým spôsobom alebo pomocou vhodných odstraňovačov starých 
náterov).  
Pri špeciálnych užívateľsko-technických problémoch je potrebné vyžiadať si technickú poradenskú službu.

Podklad Príprava v exteriéri Príprava v interiéri 

Nová omietka (skupina omietok II 
a III) Omietky v súlade s pravidlami 
techniky omietania – nechať 
dostatočne zatuhnúť

Pozri: „ Príprava podkladu ˝ V prípade potreby:  
Prince Color® Multigrund PGM

Stará omietka  (skupina omietok 
II a III)

Novoomietnuté miesta po dostatočnej dobe schnutia 
odborne fluatovať (fluorokremičitan) a dodatočne 
poumývať.

Prince Color® Multigrund PGM

Tehlové pohľadové murivo V exteriéroch sú vhodné pre nátery len mrazuvzdorné 
tehly bez prídavku cudzích látok (piesok, hrudky ílu 
atď.) Murivo musí byť vyškárované bez trhlín a musí 
byť suché. Prípadne sa vyskytujúce výkvety soli je 
nutné nasucho vykefovať alebo, v súlade s BFS – 
Komentárom č. 13 odborne odstrániť.

Prince Color® Multigrund PGM

Vápenno – piesková tehla - 
pohľadové murivo

V exteriéri sú vhodné len mrazuvzdorné lícovky, 
ktoré sú bezchybne vyškárované. Nové murivo musí 
vykázať dostatočnú dobu vysušenia (min. 3 mesiace). 
Výkvety soli nasucho vykefovať.

U nového muriva je potrebné dodržať dobu 
schnutia najmenej 3 mesiace. Vyškárovanie 
musí byť bezchybné. 
Prince Color® Multigrund PGM

Staré, nosné disperzné nátery Lesknúce sa povrchy je potrebné zdrsniť. V prípade potreby:  
Prince Color® Multigrund PGM

Staré nátery (vrstvy) vápenné a 
z minerálnych farieb

Očistiť pomocou trysiek pary, aby sa voľné, nie pevne 
priľnuté staré nátery odstránili .

V prípade potreby:  
Prince Color® Multigrund PGM

Penetračný náter: Len v prípade silne nasiakavých, kriedujúcich a pieskujúcich podkladov je potrebné použiť 
Prince Color® Multigrund PGM. 

Základný náter: 1 x Prince Color® Multi Top FM zriedený do max. 5 %.

Krycí náter: Zriedený do max. 3 %.

Upozornenia: 
Určené len pre použitie, ktoré je v súlade so stanoveným účelom.  Počas spracovávania a po spracovaní 
v interiéroch - je potrebné zabezpečiť dostatočné odvetranie. Je nutné dodržiavať bežné ochranné opatrenia. 

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918 
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91 
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
Internet: www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis
T 0918 111 918 
T 0918 444 918

Bratislava I.– V.

T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Pezinok,Senec, Šaľa

T 0910 908 590 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica

T 0903 776 800 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske 
Teplice, Tvrdošín

T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom,Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce

T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, 
Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa 

T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice–okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov, 
Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce 

súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať 

naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky. 

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk
Vydané: Apríl 2012                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.
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