
TECHNICKÝ LIST - POKYNY PRO APLIKACI 
 

  R–COLOR  UNI S                         

    PIGMENTOVÁ TÓNOVACÍ PASTA 

    český výrobek 
_________________________________________________________________________________ 
 
Doporučené použití 
Pro tónování vodných směsí (vápenné fasádní barvy, směsi PETRA, POROSIL EVV, umělý 
kámen, malty), a roztokových prostředků v etanolu (např. POROSIL typu Z a ZV). Není 
vhodný pro konzervační prostředky s lakovým benzinem . 
 
Charakteristické vlastnosti 
Anorganické světlostálé pigmenty, odolné vůči UV záření, alkalickému prostředí a vlivům 
povětrnosti. Jsou homogenizovány do pastovité konzistence v organickém mediu, nebo 
ve vodě, jsou doplněny dispergačním činidlem a prostředkem proti sedimentaci. Všechny 
komponenty jsou inertní. Jsou dodávány v odstínech: zlatý okr, červený okr, dvě červeně, 
černá, bílá, ultramarin, chromoxid zelený. Pasty jsou vzájemně neomezeně mísitelné k 
dosažení požadovaných odstínů pro povrchové úpravy v památkové péči. Pasty 
neobsahují vlastní pojivou složku, je nutno je vždy aplikovat až po smísení s daným 
pojivem (vápno, cement, konzervační prostředky). Bez dodání pojiva se pasty volně stírají 
 
Technická data 
barva dle pigmentu 
pH cca 7 
 
Pokyny pro aplikaci 
Pasty se do barveného materiálu vmíchávají ručně nebo s použitím míchadel – podle 
objemu připravované směsi. Pasty mají vysokou barvící mohutnost a je proto nutno jejich 
dávkování před konečnou aplikací zkoušet. Hlavní zásadou je, že výsledný odstín je 
možno posoudit až po úplném vyschnutí zkoušky (obvykle odstíny vysycháním světlají !) 
Pasty se samostatně nepoužívají, platí pokyny pro jednotlivé tónované materiály. 
 

Klimatické podmínky 
Používat při teplotách uvedených u jednotlivých materiálů. Vodná forma nesmí zmrznout. 
 

Čistění nářadí 
Vodou 
 
Pokyny pro skladování a bezpečnost práce (podle bezpečnostního listu výrobku) 
V plastových obalech, nesmí zmrznout.  
 
 
 
Podle zákona č. 477/2001 Sb. je zpětný odběr obalů  smluvně zajištěn prostřednictvím autorizované firmy 
EKO-KOM, zákaznické číslo  EK-F00030519. Prázdné obaly odkládejte ve sběrnách nebo na určených místech. 
 



Informace vycházejí ze současného stavu znalostí výrobce, platné zákony a nařízení musí odběratel dodržovat na 
vlastní odpovědnost. 

 
Výrobek není k dispozici v běžné maloobchodní síti, je určen k dalšímu zpracování  zajména odbornými firmami a 
restaurátory.  
 
Prodej :   AQUA obnova staveb s.r.o. Kmochova 15, Praha 5 
Výrobce: AQUA  obnova staveb s.r.o., Grafická 12,150 00   Praha5,  tel.257 312 636                                                

   www.aquabarta.cz                                                                    email: aquabarta@aquabarta.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 09.02.2009                                                     Dr.ing.Jiří Rathouský, Drsc. 

                                                Ing. arch. Jan Bárta 
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