
Technická informace  
 
 

Indeko-W 
 
Matná barva na bázi syntetické prysky�ice do vnit�ních prostor� s 
dlouhodobou ochranou proti plísním.  
 
 

Popis výrobku 
Ú�el použití: 
Na kvalitní sana�ní nát�ry 
odolné proti omývání, na 
vnit�ní plochy napadené 
plísn�mi, na preventivní 
nát�ry ploch, které jsou 
ohroženy napadením 
plísn�mi, v pr�myslových 
podnicích s vlhkými 
prostory, jako jsou pivovary, 
mlékárny, jatky, konzervárny 
aj., i na posílení hygieny v 
místnostech v soukromém 
bytovém sektoru.   
 
Vlastnosti: 
- �editelná vodou a s 

minimálním zápachem 
-  difuzní  
- hodnota sd < 0,1 m  
- dlouhodobé fungicidní a 

baktericidní ú�inky nát�ru 
- odolná proti vodným 
�isticím a dezinfek�ním 
prost�edk�m  

 
Charakteristické údaje 

podle normy DIN EN 13 
300: 

- od�r za mokra:  
 t�ída 3 
- kontrastní pom�r:  
 krycí schopnost t�ídy 2 

p�i vydatnosti 6 m2/ l, 
p�íp. 150 ml/m2  

- lesk:  
 matný 
- maximální zrnitost:  
 jemná (< 100 µm) 
 
Pojivo: 
PVAC disperze podle normy 
DIN 55 945 
 
Hustota:  
cca 1,5 g/cm3 
 

Velikost nádob: 
2,5 l a 12,5 l 
 
Barevný odstín:  
Bílý. 
Lze tónovat max. do výše 
5% tónovacími barvami AVA 
nebo Alpinacolor. 
P�i samostatném tónování je 
t�eba požadované celkové 
množství navzájem 
promíchat tak, aby se 
zabránilo rozdíl�m 
barevného odstínu.  
P�i odb�ru 100 l a více 
jednoho odstínu na jednu 
zakázku lze barvu dodávat 
na požádání natónovanou 
p�ímo ze závodu. 
 
Skladování: 
V chladném, ale 
nemrazivém prost�edí. 
 
Pozor (stav v dob� vydání 
tiskem): 
Indeko-W uchovávejte mimo 
dosah d�tí. V p�ípad� 
zasažení o�í vyplachujte 
okamžit� množstvím vody a 
informujte léka�e. P�i 
pot�ísn�ní pokožky 
oplachujte okamžit� 
množstvím vody. V p�ípad� 
požití okamžit� vyhledejte 
léka�e a p�edložte obal nebo 
etiketu, protože se m�že 
poškodit st�evní mikroflóra. 
Zbytky nenechte proniknout 
do kanalizace, vody nebo 
zeminy. Zpracovávejte jen 
natíráním nebo vále�kem. 
Podrobn�jší údaje: vizte 
bezpe�nostní list.  
 
Likvidace: 
Na recyklaci odevzdávejte 
jen beze zbytku 
vyprázdn�né nádoby. 

Zbytky materiálu: Jiné 
odpadní barvy a laky 
neuvedené pod �íslem 08 
01 11 (kod 08 01 12). 
Zne�išt�né obaly: Plastové 
obaly (kod 15 01 02).   
 
Kód výrobku barvy a laky:  
M-DF02 F 
 
Prohlášení o obsažených 
látkách: 
Disperze polyvinylacetátové 
prysky�ice, oxid titani�itý, 
silikáty (k�emi�itany), voda, 
aditiva, konzerva�ní 
prost�edky, prost�edky na 
tvorbu filmu. 
 
Dopl�kový p�ípravek: 
Capatox 
Biocidní roztok na p�ípravné 
ošet�ení ploch, napadených 
houbami. 
 
 

Zpracování 
P�ípravné ošet�ení: 
P�ípadné napadení plísn�mi 
odstra�te mechanicky za 
mokra (okartá�ováním, 
set�ením nebo oškrábáním). 
Plochy napus�te p�ípravkem 
Capatox a nechte 
dostate�n� vyschnout. 
 
Nanášení nát�ru: 
Základní nebo pomocný 
nát�r: 
Barva Indeko-W, �ed�ná 
max. 10 % vody. 
Finální nát�r:  
Barva Indeko-W, �ed�ná 
max. 5 % vody. 
 
Postup nanášení:   



Natíráním nebo nanášením 
vále�kem. Pracovní nástroje 
�ist�te po použití vodou. 
 
Spot�eba:  
Cca 150 ml/m2 na jeden 
pracovní postup na hladkém 
podkladu. Na drsných 
plochách se spot�eba 
p�íslušn� zvýší. P�esnou 
spot�ebu stanovte 
zkušebním nát�rem. 
Tlouš�ka nanesené vrstvy 
bude sm�rodatn� ovliv�ovat 
dlouhodobé baktericidní a 
fungicidní ú�inky. Proto 
natírejte Indeko-W vždy do 
syté a rovnom�rné vrstvy. 
Spot�eba nesmí poklesnout 
pod uvedené hodnoty. 
 
Spodní hranice teploty p�i 
zpracování a vysychání:    
+5°C pro podklad a okolní 
vzduch 
 
Doba vysychání: 
P�i +20°C a 65 % relativní 
vlhkosti vzduchu bude barva 
za 4 - 6 hodin suchá na 
povrchu a schopná dalšího 
nát�ru. Vyschlá a schopná 
zatížení bude cca za 3 dny.  
Za nižších teplot a vyšší 
vlhkosti vzduchu se tyto 
doby prodlužují. 
 
Možnost nanášení dalších 
hmot: 
Na nát�ry barvou Indeko-W 
se mohou nanášet disperzní 
barvy a barvy nebo omítky 
na bázi um�lých prysky�ic. 
Olejové barvy a barvy na 
bázi olejových alkydových 
prysky�ic jsou nevhodné, 
protože ú�inná látka, 
obsažená v barv� Indeko-W, 
zabra�uje vysychání. 
 
Pozor:    
V prostorech, kde se 
skladují nebo vyráb�jí 
potraviny, se nesmí používat 
prost�edky na základní nát�r 
s obsahem rozpoušt�del. 
Proto v t�chto prostorech 
používejte na základní nát�r 
výhradn� p�ípravek Caparol 
Penetrace pod disperzní 

barvy bez obsahu 
rozpoušt�del. 
Tyto místnosti se musí po 
nát�rech barvou Indeko-W 
nechat p�ed dalším použitím 
minimáln� 3 dny v�trat.  
Použití barvy Indeko-W ve 
spojení s vodou, v níž jsou 
rozpušt�ny soli t�žkých kov� 
jako nap�. soli m�di, má za 
následek hn�davé zbarvení. 
V takových p�ípadech 
vyžadujte zvláštní poradu.  
 
 
Vhodné podklady a jejich 
úprava: 
Podklady musí být 
zbavené ne�istot i 
odpuzujících �ástic a 
suché. 
 
Omítky vápenocementové 
a cementové: 
Pevné normáln� nasákavé 
omítky natírejte bez 
p�edchozího ošet�ení. 
Na hrubé porézní nasákavé 
omítky, uvol�ující písek, 
použijte základní nát�r 
p�ípravkem Caparol Acryl-
Hydrosol, pop�ípad� 
Caparol Penetrace pod 
disperzní barvy. 
 
Sádrové omítky: 
Základní nát�r p�ípravkem 
Caparol-Haftgrund. Sádrové 
omítky se slinutou vrstvou 
obruste, o�ist�te od prachu 
a prove�te základní nát�r 
p�ípravkem Caparol-
Tiefgrund TB. 
 
Sádrové desky: 
Na nasákavé desky naneste 
základní nát�r p�ípravkem 
Caparol Acryl-Hydrosol 
nebo Caparol-Tiefgrund TB. 
Na siln� zhutn�né hladké 
desky použijte základní 
nát�r na zlepšení p�ilnavosti 
p�ípravkem Caparol-
Haftgrund. 
 
Sádrokartonové desky: 
Výstupky na povrchu tmelu 
obruste. M�kká a zbroušená 
místa na sádrovém tmelu 
zpevn�te p�ípravkem 

Caparol-Tiefgrund TB. 
Opat�ete základním nát�rem 
p�ípravkem Caparol-
Haftgrund nebo p�ípravkem 
Caparol Penetrace pod 
disperzní barvy. U desek, 
které obsahují 
vodorozpustné látky s 
nebezpe�ím zabarvení, 
prove�te základní nát�r 
p�ípravkem Caparol Aqua 
Sperrgrund. 
 
Beton: 
Odstra�te p�ípadné zbytky 
odpuzujících látek a látky, 
uvol�ující prach a písek. 
 
Pórobeton: 
Základní nát�r p�ípravkem 
Capaplex, z�ed�ným vodou 
v pom�ru 1 : 3. 
 
Zdivo z vápenopískových 
cihel a pohledové cihelné 
zdivo : 
Natírejte bez p�edchozích 
úprav. 
 
Nosné nát�ry: 
Matné slab� nasákavé 
nát�ry natírejte p�ímo.  
Lesklé povrchy a nát�ry 
lakem zdrsn�te. Použijte 
základní nát�r p�ípravkem 
Caparol-Haftgrund.   
 
Nenosné nát�ry: 
Nenosné nát�ry lakem, 
disperzními barvami a vrstvy 
omítek na bázi um�lé 
prysky�ice odstra�te.  
Na slab� nasákavé hladké 
plochy prove�te základní 
nát�r p�ípravkem Caparol-
Haftgrund.  
Na hrubé porézní nasákavé 
plochy, uvol�ující písek, 
naneste základní nát�r 
p�ípravkem Caparol Acryl-
Hydrosol, pop�ípad� 
Caparol Penetrace pod 
disperzní barvy. 
Nenosné nát�ry minerálními 
barvami mechanicky 
odstra�te a plochy zbavte 
prachu. Opat�ete základním 
nát�rem p�ípravkem 
Caparol-Tiefgrund TB.  
 



Nát�ry klihovými barvami: 
D�kladn� omyjte. Použijte 
základní nát�r p�ípravkem 
Caparol-Tiefgrund TB.  
 
Nenat�ené hrubé vláknité 
tapety, papírové tapety s 
reliéfem nebo lisovaným 
vzorem: 
Natírejte bez p�edchozího 
ošet�ení. 
 
Nedržící tapety: 
Odstra�te beze zbytku. 
Lepidlo a zbytky makulatury 
omyjte. Opat�ete základním 
nát�rem p�ípravkem 
Caparol-Tiefgrund TB.   
 
Plochy se skvrnami od 
nikotinu, vody, sazí a 
tuku: 
Zne�išt�ní od nikotinu a sazí 
nebo mastné skvrny omyjte 
vodou s p�ídavkem �isticího 
prost�edku pro domácnost, 
rozpoušt�jícího tuky, a 

nechte dostate�n� 
vyschnout.  
Zaschlé skvrny od vody 
vy�ist�te kartá�em za 
sucha. Opat�ete izolujícím 
základním nát�rem 
p�ípravkem Caparol Aqua 
Sperrgrund.  
Na siln� zne�ist�né plochy 
prove�te finální nát�r 
p�ípravkem Caparol 
IsoDeck. 
 
D�evo a d�ev�né 
materiály: 
Nat�ete vodorozpustnými 
ekologickými laky Capacryl 
nebo lasurami Capadur. 
 
Malá defektní místa: 
Po p�edchozí p�íslušné 
úprav� opravte tmelem 
Caparol-Akkord podle 
p�edpisu na zpracování, 
p�ípadn� prove�te 
dodate�n� základní nát�r. 
 

Instrukce 
Technické poradenství: 
V tomto tiskopisu není 
možné pojednávat o 
veškerých podkladech, které 
se vyskytují v praxi, a o 
technických postupech 
natírání t�chto podklad�. 
Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou 
uvedeny v této technické 
informaci, bude nutné 
provést konzultaci s námi 
nebo s našimi pracovníky 
služeb zákazník�m. Jsme 
ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k 
daným objekt�m. 
 
Servisní st�edisko: 
tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: 
cbudejovice@caparol.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání: srpen 2008  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základ� nejnov�jšího stupn� techniky a našich zkušeností. S 
ohledem na množství podkladových materiál� a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude 
zbaven své povinnosti odborn� a �emesln� správn� vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov�dnost, zda jsou 
vhodné k plánovanému ú�elu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou 
platnost. 


