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TECHNICKÝ LIST 

PATIO KIVIKUULLOTE 
Mořidlo na dlažby. 

  

 POPIS VÝROBKU  

• Vodou ředitelné mořidlo na dlažby.  

    

PŘÍKLADY POUŽITÍ    

• Na průmyslově obarvené a nebarvené dlažební kostky a desky.  

• Betonové zahradní kameny a desky.  

• Nedoporučuje se pro nové zahradní kameny nebo nenasákavé podklady jako 

omyvatelný beton nebo přírodní kámen.   

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY    

    

BÁZE BAREV   Báze EK.   

KONEČNÝ EFEKT Plne matný.   

BAREVNÝ OBLAST Vzorník: PATIO Paving STAIN 

Bezbarvý, tónuje se podle vzorníku Patio Paving Stain (TVT EK01-TVT EK10). 

Dodatečně k dispozici v bílé barvě EK00. Před použitím produkt vždy tónujte. 

OBJEMOVÁ SUŠINA 10%.   

HUSTOTA Približne 1kg/l, ISO 2811.   

TEORETICKÁ VYDATNOST Na betonový kámen nebo desku v jedné vrstvě 4 - 8 m² / l (v závislosti na savosti 

betonu substrátu). 

DOBA SCHNUTÍ (+ 23 ° C a 50% 

relativní vlhkosti vzduchu) 

Povrch je po několika hodinách suchý (pochůzný). Sušení je ovlivněno pórovitostí 

povrchu a množství použitého nátěru. Druhý nátěr je možné nanést pokud je 

povrch suchý, po několika hodinách, v závislosti na podmínkách. 

APLIKACE Nanášení štětcem (nástroj T6), válečkem (S10) nebo stříkáním. Tlakový stříkání se 

doporučuje pro nanášení stříkáním. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Z nářadí odstraňte přebytečnou barvu a omyjte vodou a mýdlem. Čistič nářadí 

Tikkurila Pensselipesu se doporučuje k odstranění mírné zatvrdlé barvy.    

BALENÍ 0,9, 2,7l, 9l. 

SKLADOVÁNÍ Chráňte pred mrazom. Otvorený produkt používajte v rovnakom období natierania 

a na rovnaký produkt môže dôjsť zmene vlastností v balení. 
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NÁVOD NA POUŽITIE:    

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, který se má natřít, musí být suchý. Teplota vzduchu, povrchu a produktu musí být při 

natírání a sušení minimálně + 5 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 80 %.    

   

PRÍPRAVA POVRCHU:    

Vyčistěte povrchy od nečistot, prachu, mechu a lišejníků. Myjte povrchy tlakem vody a podle potřeby použijte Tikkurila 

Tehopesu Power Clean podle pokynů. Pokud jsou dlaždice nebo desky relativně nové, použijte turbo trysku nebo alespoň 

dostatečný tlak na zajištění absorpční kapacity povrchu. 

 

APLIKÁCIA:  

Vždy proveďte zkušební aplikaci, abyste zjistili nejvhodnější barvu, metodu nanášení, množství ředidla a počet povlaků na 

zpracování dlažebních kamenů. Řeďte až do 50 % (2 části produktu, 1 část vody). Dobře promíchejte před a během používání 

produktu. Aplikujte štětcem, válečkem nebo zádovým postřikovačem. Při použití zádového postřikovače, pokud je to nutné, 

dokončete s válcem nebo kartáčem, abyste zajistili, že výrobek pronikne do pórů podkladu. Aplikujte rovnoměrně a bez 

přerušení, abyste předešli překrývání. Vyhněte se aplikování hrubých vrstev jako při barvě. 

Nezpevněné (betonové šedé) dlažební kostky a desky: Vyberte požadovaný odstín ze vzorníku Patio Paving Stone. Naneste 

1-2 vrstvy v závislosti na savosti podkladu a požadovaného konečného výsledku. Pokud aplikujete několik nátěrů, doporučuje 

se ředění první vrstvy. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme dvě vrstvy.  

Průmyslově barvené dlaždice a desky: Vyberte odstín co nejblíže k odstínu kamene jako je možné. Naneste 1-2 vrstvy v 

závislosti na savosti podkladu a požadovaného konečného výsledku. Obvykle stačí jedna vrstva. 

Poznámka! 

Dlažební kostky a desky jsou vystaveny kontinuálnímu zvětrávání a mohou být vystaveny silnému mechanickému namáhání. 

Z tohoto důvodu bude pravděpodobně nutná údržba téměř každý rok. Zajistěte dostatek produktu téže šarže na jeden 

rovnoměrný povrch, abyste předešli možným barevným rozdílům. Výrobek je průsvitný a proto nevhodný na změnu barvy 

dříve průmyslově barvených dlažeb nebo desek. Doporučené pouze na facelift. Kameny nebo desky různých věkových 

kategorií se mohou jevit odlišně z hlediska barvy. Nečistoty jako motorový olej nebo krystalizace solí mají vliv na konečnou 

barvu. 

 

POKYNY PRO ÚDRŽBU: Zacházejte s ošetřeným povrchem opatrně, protože výrobek dosahuje svou konečnou tvrdost a 

trvanlivost po cca. 4 týdnech za normálních podmínek. Nejdříve po uplynutí 1 měsíce od ošetření může být znečištěný povrch 

očištěn Tikkurila Huoltopesu Maintenance Cleaner (1 část Huoltopesu na 10 dílů vody). Povrchy opláchněte a nechte vyschnout.  

 

ÚDRŽBA POVRCHU: Povrch natřený s Patio Paving Stain může být přetírán s Patio Paving Stain. 
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU:  

Tekutý odpad likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné plechovky recyklujte nebo zlikvidujte v 

souladu s místními předpisy.  

   

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:  

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) a reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolín-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-

2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Může vyvolat alergickou reakci. Noste ochranný oděv 

rukavice. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na ochranu produktu během skladování. Obsahuje: reakční hmota: 5-

chlor-2-methyl-4-izotiazolín-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).   

   

   

    

    

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

Výrobca:  Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191   

2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com   

Distribútor :  Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 30, 190 00 Praha 9, Tel: +420 724 554 416, info: cz@dejmark.com, 

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 výrobků je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce, 
nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž 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 také vyhrazuje právo na změny 
výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.    

http://www.tikkurila.com/
http://www.tikkurila.com/
http://www.tikkurila.com/

