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INTRASIT® SE-SF 70A

Schimmel-Ex - sanační barva s dlouhodobým účinkem

Charakteristika
INTRASIT® SE-SF 70A je speciální barva na bázi 
organických silikátů s vysokým krytím. Má širokospektré 
využití a je vysoce difuzní. INTRASIT® SE-SF 70A 
obsahuje unikátní kombinaci účinných látek, které silně 
chrání podklady proti plísním. 
Používá se jako součást HAHNE sanačního systému, 
v němž výrazně snižuje vlhkost povrchů. Má vysokou 
kapilární vodivost a paropropustnost. Společně s 
podkladním omítkovým systémem je vysoce alkalická 
a díky tomu je zárukou pro odstranění a likvidaci 
jakéhokoli zárodku plísně. 
• Vysoce difuzní - SD < 0,1
• Bez obsahu rozpouštědel
• S dlouhou životností 
• Jednoduchá aplikace
• S excelentní krycí schopností

Použití
INTRASIT® SE-SF 70A je součástí protiplísňového 
systému pro stěny a sklepní prostory. Vyniká vysokou 
vydatností, dlouhodobou odolností a barevnou 
stálostí. Používá se na minerální podklady a je vhodná 
zejména v kombinaci se systémem sanačních omítek 
INTRASIT®. 

Oblasti použití:
• Vnitřní i vnější prostředí
• Minerální podklady 
• Sádrokartonové desky, tapety a původní nátěry s 

dobrou přídržností 

Specifikace
Balení  
Velikost
Množství na paletě
Barva
Teplota při zpracování 
Hustota
Skladování

PE kbelík
15 l
24 bal. /pal. 
Bílá
5 °C až 35 °C
1,60 kg/l
v suchu, chladu, ne v 
mrazu, 6 měsíců

Spotřeba
V závislosti na nasákavosti
podkladu

cca 0,15 l/m2   



INTRASIT® SE-SF 70A

Příprava podkladu
Podklad musí být stabilní, čistý, bez oleje, mastnoty a 
dělitelných vrstev. Silně nasákavé podklady penetrujte 
naředěnou barvou.

Pracovní postup
Aplikace:
Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy 
a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních 
listech. 
1. INTRASIT® SE-SF 70A se přímo z obalu nanáší 

příslušným nářadím (štětcem, štětkou, 
2. 1. Nátěr se ředí s 20 % vody a druhý se neředí.
3. Použité pomůcky a nářadí umyjte ihned po použití 

vodou.

Systémové výrobky Hahne
INTRASIT® RZ1 55HSP 
INTRASIT® RZ2 55HSP 
INTRASIT® SE-SL 18DD 
INTRASIT® SE-SB 10D

Důležitá upozornění
Důležité poznámky
• Dodržujte teplotu pro zpracování mezi 5 °C až 35 

°C.
• Dodržujte místní předpisy a nařízení týkající se 

podkladů napadených plísní.
•  Pro barevné provedení lze použít pigment, který je 

vhodný pro silikátové barvy.
Tónovaná barva by měla být zbarvena krátce před 
zahájením práce. Přidabí množství je max. 10%.

Složení
Syntetická disperze, pigmenty, plniva a alkalické silikáty

Bezpečnostní předpisy/doporučení
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, 
platné předpisy
příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci 
používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější 
údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 

Likvidace odpadu
Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na 
skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné 
firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor
BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. 
Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy 
konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných 
vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka 
pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě 
nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému 
zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického 
listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém 
oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 
doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají 
našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 
12.2020


