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 Sněhobílá barva 
 Dobré krytí 
 Rychlá doba schnutí 
 Umožňuje stěnám „ dýchat “ 
 Vynikající vydatnost: cca. 9 m2/l 

 
 
POPIS VÝROBKU  
Moderní emulzní barva na bázi polyvinylacetátu. Vytváří matné povrchy s dlouhotrvajícím dekorativním efektem. Unikátní způsob jak 
zajistit čistě bílé povrchy, které ani po čase nepraskají, díky mikroporézní struktuře, která umožňuje „dýchání“ stěn. 
 
VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

 Výrobek se používá na dekorativní malbu stěn a stropů obytných a kancelářských prostorů. 

 Lze ho aplikovat na omítku, beton, sádru, dřevotřísku, sádrokarton a na renovaci předtím natíraných povrchů. 

 Vyznačuje se sněhobílou barvou, vysokou krycí schopností, rychlým schnutím. 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

  
BAREVNÝ ODSTÍN Bílý 

STUPEŇ LESKU Matný 

VYDATNOST 
Až 9 m2 / l na jeden nátěr.  
Praktická vydatnost závisí na savosti povrchu a způsobu aplikace. 

ODOLNOST VŮČI ODĚRU Odolný 

VISKOZITA (+23°C) KU 100 - 110 

HUSTOTA max. 1,5 g/cm3  

DOBA SCHNUTÍ 
(při teplotě +20±2°C a relativní 
vlhkosti vzduchu 55±5%) 

max. 2 hod. 

APLIKAČNÍ METODY Nanáší se štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním. 

ŘEDIDLO Voda 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Nářadí před čištěním důkladně otřete, aby se odstranil přebytečný produkt. Nářadí 
očistěte vodou. 

EU VOC 2004/42/EC [limitní 
hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)] 

Výrobek obsahuje méně než: 30 g/l VOC 
min. 50% 

BALENÍ 5 l, 15 l 

PŘEPRAVA A 
SKLADOVATELNOST 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. 
Chraňte před mrazem a přímým sluncem. Skladujte 36 měsíců od data výroby, v 
originálně uzavřeném obalu. 

 
NÁVOD K POUŽITÍ:  
PŘÍPRAVA POVRCHU:  
Nové povrchy: Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. Nové omítky a betonové podklady lze natírat po 4 týdnech.  
Předtím natřené povrchy: Povrch musí být důkladně očištěn od jakýchkoliv olupujících se nátěrů, prachu, mastnoty a jiných nečistot, 
které mohou snížit přilnavost nátěru. Povrch by měl být před aplikací očištěn od prachu a umytý vodou. Vrstvy glejové barvy musí být 
odstraněny úplně na omítku. Křídové plochy musí být oprášené a omyté čistou vodou. Stěny dříve natřené emulzními barvami by měli 
být důkladně umyté roztokem vody a čistícím prostředkem a opláchnuté čistou vodou. 
APLIKACE: Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním. Před aplikací barvu dobře promíchejte. Produkt 
nevyžaduje ředění. Barva použitá na základní nátěr může být zředěna až 20% s vodou, v závislosti na typu povrchu a způsobu ap likace. 
Doporučuje se aplikovat 2-3 vrstvy, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností povrchu. Nátěr je suchý po cca 2 hodinách. Po sobě 
jdoucí vrstvy lze aplikovat nejdříve po 4 hodinách. Aplikace by měla být prováděna při teplotě od +5°C do +25°C.   
Upozornění! Povrch natřený matnou barvou je více náchylný k poškrábání a mechanickému poškození ve srovnání s nátěrem s vyšším 
stupněm lesku. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:  
Pokud je produkt použit v souladu s pokyny, není škodlivý pro zdraví a životní prostředí. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při aplikaci používejte vhodný pracovní oděv a ochranné rukavice. Uzavřené prostory musí být po 
aplikaci dobře vyvětrány, až pak mohou být používány. Otřete nadměrné množství barvy z nářadí před čištěním. Prázdné obaly, stejně 
jako plechovky se zbytky barvy by měly být ukládány na určené místo, kde se tento odpad shromažďuje. Při nakládání s odpady 
postupujte podle místních předpisů. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC 247-500-7] a 2-methyl-2H-
isotiazol-3-on [EC 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isotiazol-3-on a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pečlivě prostudujte. Bližší 
informace o škodlivých vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání 
klienta.  
 

VVýýrroobbccee::  Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Polsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, 

www.tikkurila.pl 

DDiissttrriibbuuttoorr::  Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz 
 
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. 
Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých 
je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s 
našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. Výrobek je určen 
pouze pro profesionální použití a může být použit pouze odborníky, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené 
informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky, za kterých je produkt používán. V 
případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti 
pro zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí. 


