POPIS VÝROBKU
Vodouriediteľný špeciálny lak, svietiaci v tme.
VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIA
 Pre použitie na natierané povrchy.
 Najlepší účinok sa objaví na bielom/svetlom substráte v hustej tme.
 Vyžaduje dostatočne veľký svetelný príjem pred zotmením.
 Vytvorí žiariaci efekt až 6 hodín.
 Maľovanie efektov v suchých vnútorných priestoroch.
 Použitie na povrchy stien, nábytok, podlahy a objekty s ochranným lakom.
 Môže byť použitý na značenie trás vedľa ciest, značenie trás.

TECHNICKÝ LIST
TAIKA GLOW

TECHNICKÉ PARAMETRE
KÓD VÝROBKU
FAREBNÁ ŠKÁLA
KONEČNÝ EFEKT
STAVEBNÝ MATERIÁL/EMISNÁ
TRIEDA
VÝDATNOSŤ
BALENIE
RIEDIDLO
APLIKÁCIA
DOBA SCHNUTIA (+23 °C a 50%

005 32100
Opticky transparentný, mierne žltkastý. V tme svieti na zeleno.
Matný
M1
8 – 12m2/l, závisí od aplikačnej metódy
1/3 l a 1 l
Voda
Valček s krátkym vlasom, štetec, efektový valček, striekaním. (napr. konvenčné striekanie,
veľkosť trysky 1,4 až 1,8 mm, riedenie na 0,5%. )
Pretierateľný po cca po 6. hodinách

relatívna vlhkosť vzduchu)

TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VODEODOLNOSŤ
OBSAH SUŠINY
HUSTOTA
SKLADOVANIE
MED CERTIFIKÁT
EU VOC 2004/42/EC [limitná
hodnota Kat. A/l 200 g/l (2010)]

+85°C, ISO 4211-3
SFS-EN 13300 trieda I, ISO 11998
Cca 19%
Cca 1.1 kg / liter ISO 2811
Chráňte pred mrazom.
NIE
TAIKA GLOW obsahuje max. 200g/l VOC

NÁVOD NA POUŽITIE:
PODMIENKY APLIKÁCIE: Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu nie menej ako +10°C, relatívna vlhkosť vzduchu medzi 30 až
70%.
NOVÝ / NENATRETÝ POVRCH: Odstráňte nečistoty a prach. Ak je to potrebné vyplňte nerovnosti povrchu s Presto plnivom a prebrúste
povrch. Odstráňte prach po brúsení.
PREDTÝM NATRETÝ POVRCH: Opláchnite predtým lakované povrchy s Maalipesu cleaning detergent, podľa inštrukcií na štítku. Nechajte
zaschnúť. Odstráňte všetky zvyšky laku. Prebrúste tvrdý povrch, lesklé a natreté plochy. Odstráňte prach po brúsení. Vyplňte trhliny a diery s
Presto plnivom a prebrúste suchý povrch. Odstráňte prach po brúsení.
ZÁKLADNÝ NÁTER: Náter s vhodnou bielou alebo svietiacou farbou TIKKURILA základ alebo vrchnou farbou. Taika Glow je na vrchu väčšiny
bežných typov náterov.
VRCHNÝ NÁTER: Pred použitím Taika Glow dobre premiešajte. Naneste lak s valčekom s krátkym vlasom určeným pre hladké povrchy,
štetcom alebo efektovým valčekom. Snažte sa aplikovať lak rovnomerne po celej ploche a vytvoriť hladký povrch. Použite maskovaciu pásku
a odstráňte pásku ihneď po natretý. Silnejší žiariaci efekt možno dosiahnuť náterom s viac vrstvami, napr. dve vrstvy a viac. Taika Glow povrch
chráňte, napr. Parkett-Ässä Floor alebo KIVA Furniture Lacquer. UPOZORNENIE! Overte úspešnosť náteru v tme. Aplikujte dostatočné
množstvo výrobku tak, aby bola aplikačná značka viditeľná.
ČISTENIE NÁRADIA: Odstráňte prebytočný lak s nástrojov, a ihneď ich umyte mydlom a vodou. Tikkurila Tool Cleaner je určený pre
odstránenie mierne stvrdnutého materiálu.
INŠTRUKCIE PRE ÚDRŽBU: Výrobok dosahuje svoju konečnú trvanlivosť po jednom mesiaci od natierania. Vyhnite sa čisteniu alebo ošetreniu
v priebehu tejto doby. V prípade potreby sa môže povrch čistiť neutrálnym roztokom (pH 6-8) na umývanie riadu, napr. mäkkou handričkou na
čistenie. Povrch ihneď opláchnite a osušte.
ÚDRŽBA POVRCHU: Podľa pokynov uvedených v časti „Predtým natretý povrch“. Efekt povrchu môže byť dosiahnutý po dvojvrstvovom
natretí Taika Glow lakom.
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Obsahuje: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Môže vyvolať alergickú reakciu. Noste ochranné rukavice. Bližšie
informácie v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:: Recyklujte prázdne, suché plechovky alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kvapalný odpad zlikvidujte
v súlade s miestnymi predpismi ako nebezpečný odpad.
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Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia
VANTAA, www.tikkurila.com
Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita
výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je
výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore
s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.
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