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Technická informace 
 

Metallocryl exterior 
 
 
Hedvábn ě lesklá disperzní barva s metalickým efektem pro vn ější použití. 

Popis výrobku  
 
Oblast použití Metallocryl exterior je hedvábně lesklá disperzní barva s metalickým efektem pro vnější 

použití. Pro kvalitní, odolné nátěry strukturovaných podkladů se zvláštním, metalickým 
efektem. Nevhodné pro tepelně isolační systémy.  Metallocryl exterior by měl být 
nanášen na strukturované podklady. U hladkých podkladů nelze docílit při nanášení 
válečkem jednolitého nátěru, bez značení jednotlivých tahů válečku. 
 

Vlastnosti Ředitelný vodou 
Šetrný k životnímu prostředí, se slabým zápachem 
Metalický efekt 
Odolný vlivům povětrnosti 
Obsahuje účinné složky proti biologickému napadení 
Vysoká ochrana proti srážkové vodě, odpovídá třídě „Nízká nasákavost“ podle ČSN EN 
1062 (hodnota w=0,01 kg/m2.h0,5 
Dobré difúzní schopnosti, odpovídá třídě „Střední prodyšnost pro vodní páry“ podle ČSN 
EN 1062 (hodnota Sd=0,5m) 
 

Technická data Hustota: cca 1,15 g/cm3  
 

Materiálová báze Disperze syntetických pryskyřic. 
 

Balení 5 a 10 litrů. 
 

Odstín Kovově stříbrný.  Metallocryl exterior lze tónovat pomocí technologie Color Express 
v široké škále odstínů. Metallocryl exterior tónujte podle kolekce „CD-Metallocryl, aby 
nedocházelo k odchylkám od odstínu. Totéž platí i pro podkladní nátěr barvou 
Amphibolin. 
Vlivem metalického efektu a způsobu nanášení může být výsledný odstín odlišný od 
vzorníku. Doporučujeme proto vždy připravit vzorovou plochu. 
 

Lesk Hedvábně lesklý. 
 

Skladování V chladnu, ale ne mrazu. 
 

Zpracování  
 
Vhodné podklady Podklad musí být nosný, suchý, čistý a bez uvolňujících se součástí. 

Nevhodné podklady jsou tepelně isolační systémy, nové plastoelastické nátěry 
(CapElast) a dřevo. Pro nátěry kovových fasád doporučujeme náš lakový program. 
 

Příprava podkladu Podklad připravte podle technické informace Amphibolin. 
 

Příprava materiálu Metallocryl exterior před použitím důkladně promíchejte, a míchání opakujte pravidelně 
během práce. 
 

Nanášení materiálu Materiál se nanáší stětcem nebo válečkem.  
Přes oříznuté okraje je třeba nanést vrstvu stejným stylem, jako v ploše.  
Používejte válečky se středně dlouhým vlasem(cca 12 – 16 mm), které nezanechávají na 
okrajích pruhy s větším množstvím materiálu.  
Aby se docílilo rovnoměrného povrchu, je třeba ucelené plochy nanášet najednou, 
materiál rovnoměrně nanést křížovýmí tahy, a nakonec „uhladit“ tahy válečkem v jednom 
směru. 
Na hladkém podkladu lze docílit zajímavého vzhledu, pokud se materiál po nanesení 
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válečkem křížově rozetře oválným štětcem. 
 

Skladba nátěru Podkladový nátěr materiálem Amphibolin v odstínu finálního nátěru. Matné barvy nejsou 
vhodné jako podkladní nátěr! 
Dva krycí nátěry  Metallocryl exterior neředěné. 
 

Spotřeba Cca 100 ml na jednu vrstvu na lehce strukturovaném podkladu. Na hrubém podkladu se 
spotřeba přiměřeně zvyšuje. Skutečnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem. 
 

Podmínky zpracování Nejnižší teplota pro zpracování +50C pro materiál, podklad i okolní vzduch. 
 

Upozornění Materiál není vhodný na vodorovné plochy se zatížením vodou. Aby nebyly potlačeny 
specifické vlastnosti výrobku, nesmí se míchat s jinými materiály. Materiál je vybaven 
aditivy proti biologickému napadení. Znamená to, že na fasádách natřených tímto 
materiálem se po dlouhou dobu nebudou usazovat řasy, plísně a houby ani v místech 
s vyšší vlhkostí. 
 

Doba schnutí Při 200C a 65% relativní vlhkosti je povrch po 4 – 6 hodinách zaschlý a lze jej přetírat. 
Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužuje dobu schnutí. 
 

Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou. 
 

Instrukce  
 
Bezpečnostní 
upozornění 

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím 
vody a mýdlem. Nevylévejte do kanalizace. 
  

Likvidace Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné 
odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). 
Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02). 
 

Deklarace obsažených 
látek 

Polyakrylátová pryskyřice, perleťové pigmenty (Iriodin), křemičitany, voda, glykoleter, 
aditiva, konzervační prostředky. 
 

Obsah VOC Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento 
výrobek obsahuje max. 10 g/l VOC. 
 

Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v 
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci 
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k daným objektům. 
 

Servisní středisko tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: cbudejovice@caparol.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání: srpen 2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství 
podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně 
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek 
v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost. 


