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TECHNICKÝ LIST 

LUJA CERAMIC TILES  

POLOMATNÁ VNITŘNÍ BARVA NA KERAMICKÉ OBKLADY 

 

POPIS VÝROBKU  

Polomatná barva na keramické obklady.  

  

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ   

• Keramické obklady na stěnách v suchých a vlhkých místnostech 

(např. koupelny, kuchyně) a nízko namáhané podlahy v suchých 

místnostech (např. toalety). 

• Výrobek není vhodný pro samočisticí keramické obklady a stěny v 

parní sauně 

• Díky vynikající přilnavosti barva nevyžaduje základní nátěr. 
Tónovatelné v barvách Tikkurila. 

• Natíraný povrch je extra odolný vůči horké a studené vodě, 
šamponům, čistícím chemikáliím a různým skvrnám (olej, kečup, džus atd.).   

  

 
  

TECHNICKÉ PARAMETRY 

  

BÁZE BAREV Báze A, Báze C 

BAREVNÉ ODSTÍNY Feel the Color, Feel the Color 2020, vzorník Deco Grey, Color Now 2022. Lze 

tónovat v barvách Tikkurila 

OBJEM SUŠINY (%) 40 %.          

STUPEŇ LESKU Polomatný. 4/RT-klasifikace 

VYDATNOST 10-12 m²/l.  

BALENÍ BÁZE A: 0.9 l, 2.7 l. 

BÁZE C: 0.9 l, 2.7 l. 

HUSTOTA 1,2 kg/l, ISO 2811  

DOBA SCHNUTÍ Suchý na dotek po cca. 2 hod. Přetíratelný po 16 hodin. za normálních 

podmínek. Připraven k použití po 2 dnech. 

Vezměte prosím na vědomí! Barva dosáhne konečné tvrdosti po 28 dnech, 

proto se mezitím vyvarujte mechanickému poškození povrchu. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Před čištěním odstraňte z 

malířských nástrojů co nejvíce barvy. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner 

se doporučuje k odstranění mírně zatvrdlé barvy. 

SKLADOVATELNOST Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Pro další použití 

plechovku důkladně uzavřete. Tónovaný výrobek nebo výrobek 

skladovaný v nesprávně uzavřené nebo poloprázdné plechovce 

nevydrží dlouhodobé skladování. 

VOC (kat. A/i) 140 g/l (2010) 

Luja Ceramic Tiles obsahují VOC Max. 140 g/l. 

CHEMICKÁ ODOLNOST Odolává čistícím chemikáliím a mírným rozpouštědlům, jako je lakový 

benzín. Jakékoli barevné skvrny od kávy, čaje a pod. je třeba ihned otřít. 

ODOLNOST VŮČI 

MOKRÉMU DRHNUTÍ 

SFS-EN 13300 třída 1, ISO 11998. 

APLIKACE Štětec, plstěný váleček na hladké povrchy (5-7 mm vlas) 

 



 

Datum vydání: 12.04.2022  Datum revize: 01.07.2022 Strana 2 z 3 

TECHNICKÝ LIST 

LUJA CERAMIC TILES  

POLOMATNÁ VNITŘNÍ BARVA NA KERAMICKÉ OBKLADY 

NÁVOD K POUŽITÍ:   

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má ošetřit, musí být suchý, teplota vzduchu nejméně + 5°C a relativní 

vlhkost vzduchu pod 80% během zpracování a sušení.  

  

PŘÍPRAVA PODKLADU:   

Očistěte povrch od vodního kamene pomocí prostředku na odstraňování vodního kamene (např. Tikkurila Supi 

Saunapesu). 

K odstranění mastnoty, oleje nebo nečistot použijte vhodný čistící prostředek (např. Tikkurila Maalipesu). 

Odstraňte starý silikon ostrým nožem. Odstraňte zbytky silikonu z povrchu pomocí prostředku na odstraňování silikonu. 

Opatrně opláchněte povrch velkým množstvím vody, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku. Nechte zaschnout. 

Upozorňujeme, že spáry dlaždic musí být před lakováním také suché. 

 

ZÁKLADOVÁNÍ: 

Není potřebný žádný základní nátěr. 

 

NATÍRÁNÍ:   

Povrchy musí být před natíráním zcela čisté a suché. Na hladké povrchy použijte plstěný váleček nebo štětec 

1. Před použitím barvu dobře promíchejte a poté nalijte barvu na váleček. 

2. Štětcem natírejte v tenké vrstvě rohy, spáry obkládaček a místa, kam se válečkem nedostanete. 
3. Barvu naneste na celý povrch plstěným válečkem v tenké vrstvě, dbejte na to, abyste nenanesli příliš 

mnoho barvy, protože to může způsobit opadávání barvy na povrchu. 

4. Mezi jednotlivými vrstvami nechte alespoň 16 hodin schnutí. 

5. Stejným způsobem naneste 2. vrstvu. 
6. Odstraňte pásky ihned po aplikaci poslední vrstvy. 

7. Vyměňte odstraněné silikony za nové.     

  

POKYNY PRO ÚDRŽBU:  

Produkt dosáhne konečné tvrdosti a trvanlivosti po měsíci za normálních podmínek, proto je třeba s povrchy zacházet 

opatrně po dobu několika týdnů. Pokud je třeba povrchy vyčistit krátce po dokončení, lehce je očistěte měkkým kartáčem 

nebo vlhkým čistícím hadříkem. 

POZNÁMKA! Upozorňujeme, že po kontaktu s vodou může čerstvě natřený povrch změknout, ale po ~30 minutách 

schnutí se povrch vrátí zpět tvrdý. V případě potřeby po cca. Nejdříve 1 měsíc od natírání: Povrchy lze čistit měkkým 

houbou nebo čistícím hadříkem a neutrálním (pH 6-8) mycím roztokem. Velmi znečištěné povrchy čistěte slabě 

alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem. čistící hadřík nebo houba. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, drsné 

houby atp. Povrch důkladně opláchněte. 

   

ÚDRŽBA:  

Povrchy natřené barvou Luja Ceramic Tiles lze natřít stejnou barvou. Viz Příprava. 
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU: 

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních systémů a půdy. Tekutý odpad likvidujte v souladu s místními předpisy pro 
nebezpečný odpad. Prázdné plechovky recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.    

  

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení. Noste ochranné 

rukavice. POZOR! Pri striekaní sa môžu vytvárať nebezpečné dýchateľné kvapôčky. Nevdychujte sprej alebo hmlu. 

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [EC č. 247-500-7] a 2-

metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok 

obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu výrobku počas skladovania. Obsahuje: C(M)IT/MIT (3:1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, 

www.tikkurila.com  

Distributor: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, 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 
dle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobků je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a 
ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada 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. 

http://www.tikkurila.com/

