TECHNICKÝ LIST
FINKOLORA ESSENCE
AKRYLÁTOVÁ FARBA NA STENY A STROPY
POPIS VÝROBKU
Náter na báze akrylátovej disperzie na vnútorné steny a stropy. Vytvára hladké, hlboko matné povrchy.
VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIA
 Výrobok sa používa na dekoratívnu maľbu stien a stropov v obytných, kancelárskych priestoroch, školách, atď.
 Možno aplikovať na: sadrokartón, vápenno cementové omietky, dekoratívne omietky po predchádzajúcom ošetrení základným
náterom a na renováciu predtým natieraných povrchov.
TECHNICKÉ PARAMETRE
FARBEBNÝ ODTIEŇ
STUPEŇ LESKU

Biela a farby zo vzorkovníka farieb (systém Avatint).
Hlboký mat.
Až 13 m2 / l na jeden náter.
Praktická výdatnosť závisí od nasiakavosti povrchu a spôsobu aplikácie.
120 - 130
cca. 1,45 g/cm3
cca. 55 % hmotnostných
cca. 35 % objemových
Náter je suchý na dotyk po cca. 1 hodine. Po sebe idúce vrstvy možno aplikovať najskôr
po 3 hodinách.
Nanáša sa štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním.
Voda
Náradie pred čistením dôkladne utrite, aby sa odstránil prebytočný produkt. Náradie
očistite vodou.

VÝDATNOSŤ
VISKOZITA (+23°C) KU
HUSTOTA
OBSAH PEVNÝCH LÁTOK
DOBA SCHNUTIA
APLIKAČNÉ METÓDY
RIEDIDLO
ČISTENIE NÁRADIA
EU VOC 2004/42/EC [limitná
hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)]
BALENIE
PREPRAVA A
SKLADOVATEĽNOSŤ

Výrobok obsahuje menej ako: 30 g/l VOC
0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18l.
Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.
Chráňte pred mrazom a priamym slnkom. Skladujte 24 mesiacov od dátumu výroby,
v originálne uzatvorenom obale.

NÁVOD NA POUŽITIE:
PRÍPRAVA POVRCHU: Náter by mal byť aplikovaný na pevné, stabilné a čisté povrchy. Nové omietky môžu byť natreté po 4 týždňoch.
Predtým natreté povrchy je potrebné dôkladne vyčistiť od akejkoľvek odlupujúcej sa farby, prachu, mastnoty a iných nečistôt, ktoré môžu
znížiť priľnavosť náteru. Povrch by mal byť zbavený prachu a umytý vodou pred natieraním. Vrstvy glejovej farby musia byť odstránené
úplne až na omietku. Kriedové plochy musia byť zbavené prachu a vyčistené vodou. Steny predtým natreté emulznými farbami by mali
byť dôkladne umyté roztokom vody a čistiaceho prostriedku a opláchnuté čistou vodou. Náter by nemal byť aplikovaný na povrchy
ošetrené základným náterom s vápenným mliekom.
APLIKÁCIA: Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním. Aplikácia by mala byť vykonávaná pri teplote od
+5°C do +25°C. Pred aplikáciou náteru musí byť produkt dobre zamiešaný. Produkt nevyžaduje riedenie. Odporúča sa aplikovať 2
vrstvy, aby sa dosiahli požadované parametre povrchu. Nie je dovolené pridať do produktu vápno alebo kriedu. Pre aplikáciu štetcom
zrieďte s malým množstvom vody do správnej viskozity. Pravidlá, ktoré by mali byť dodržané pri práci s farebnými nátermi:
 aby nedošlo k farebným odlišnostiam použite farbu z jednej výrobnej šarže;
 pri silných farbách nerobte drobné opravy na stene, ak je náter suchý, mali by ste natierať celú stenu.
Upozornenie! Majte na pamäti, že povrch natretý matným náterom je viac náchylný k poškriabaniu a mechanickému poškodeniu v
porovnaní s farbami s vyšším stupňom lesku.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:
Ak je produkt použitý v súlade s pokynmi, nie je škodlivý pre zdravie a životné prostredie.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri aplikácii používajte vhodný pracovný odev a ochranné rukavice. Uzavreté priestory musia byť po
aplikácii dobre vyvetrané, až potom môžu byť používané. Utrite nadmerné množstvo farby z náradia pred čistením. Prázdne obaly,
rovnako ako plechovky so zvyškami farby by mali byť ukladané na určené miesto, kde sa tento odpad zhromažďuje. Pri nakladaní s
odpadmi postupujte podľa miestnych predpisov. Obsahuje reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-isothiazolin-3-ón [EC 247-500-7] a 2-metyl2H-izotiazol-3-ón [EC 220-239-6] (3:1), 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré by mali byť dodržiavané. Ďalšie údaje o
nebezpečných vplyvoch sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.
Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Poľsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601,
www.tikkurila.pl
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 celý rad 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 vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho
upozornenia. Výrobok je určený len pre profesionálne použitie a môže byť použitý iba odborníkmi, ktorí majú dostatočné vedomosti a odborné znalosti o správnom
používaní výrobku. Vyššie uvedené informácie sú len odporúčaniami. V zmysle príslušných zákonov a v povolenom rozsahu neberieme zodpovednosť za podmienky za
ktorých je produkt používaný. V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania
nášho písomného potvrdenia vhodnosti pre zamýšľané použitie, použitie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.
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