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FFIINNKKOOLLOORRAA  PPEERRFFEECCTT  WWHHIITTEE  

AAKKRRYYLLÁÁTTOOVVÁÁ  BBAARRVVAA  PPRROO  SSTTĚĚNNYY  AA  SSTTRROOPPYY    
 

 

  

  
  ssnněěhhoovvěě  bbííllýý  ooddssttíínn    

  ddoobbrráá  kkrryyccíí  sscchhooppnnoosstt  

  kkrrááttkkáá  ddoobbaa  sscchhnnuuttíí  

  mmiikkrroovveennttiillaaccee  ppoovvrrcchhuu  

  eekkoollooggiicckkáá  rreecceeppttuurraa  

  vvyyssookkáá  vvyyddaattnnoosstt::  ppřřiibblliižžnněě  1100mm²²//ll  

  

  
 

 

PPOOPPIISS  VVÝÝRROOBBKKUU  
Disperzní, akrylátová barva ve sněhově bílém odstínu. Vytváří matný povrch s dlouhotrvajícím dekorativním 
efektem. Unikátní ekologická receptura zajišťuje jasně bílý nátěr, který časem nepopraská díky mikroporézní 
struktuře, která umožňuje stěnám „dýchat“.  
 

PPŘŘÍÍKKLLAADDYY  PPOOUUŽŽIITTÍÍ  
Výrobek se používá pro dekorativní nátěry stěn a stropů v obytných a kancelářských prostorách, školách a 
zdravotnických zařízeních; v podnicích služeb a výrobních podnicích, také v potravinářských podnicích bez 
přímého kontaktu s potravinami. Je možné jej aplikovat na vápenocementovou omítku, beton, sádru, 
dřevotřískové desky, sádrokarton a pro renovaci dříve natřených povrchů. 
 

AAPPLLIIKKAACCEE  

11))  PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  PPOOVVRRCCHHUU  
Nové povrchy: musí být suché, čisté a odmaštěné. Nové omítky a betonové povrchy mohou být natírány po 4 
týdnech vyzrávání.   
Dříve natřené povrchy je třeba důkladně očistit od olupující se barvy, prachu, mastnoty a jiných nečistot, které 
by mohly zhoršit přilnavost barvy. Povrch je třeba před natíráním oprášit a omýt vodou. Vrstvy lepidla (klihovka) je 
třeba kompletně odstranit až na omítku. Křídové povrchy je třeba oprášit a omýt vodou. Stěny dříve natřené 
emulzní barvou je třeba důkladně omýt roztokem vody a detergentu a opláchnout čistou vodou.  

22))  NNÁÁTTĚĚRR  
Barvu je možné aplikovat štětcem, válečkem nebo stříkáním.    
Před aplikací je třeba barvu důkladně promíchat. Výrobek nevyžaduje ředění. Barvu použitou pro základní nátěr 
je možné zředit až 20 % vody, v závislosti na typu povrchu a metodě aplikace. Doporučujeme aplikovat 2–3 
vrstvy, aby se dosáhlo požadovaných parametrů nátěru. Do barvy se nesmí přidávat vápno ani křída. Barva je 
zaschlá po přibližně 2 hodinách. Následné nátěry by neměly být prováděny dříve než po 4 hodinách. Nátěr by se 
měl aplikovat při teplotách mezi +5°C až +25°C. 
Upozornění! Prosím pamatujte, že povrch natřený matnou barvou je náchylnější k poškrábání a mechanickému 
poškození oproti barvám s vyšším stupněm lesku.  
 

ČČIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  NNÁÁSSTTRROOJJŮŮ  
Před čištěním otřete z nástrojů nadbytečnou barvu. Čistěte vodou.  

  

OODDSSTTÍÍNNYY  
bílý 

SSTTUUPPEEŇŇ  LLEESSKKUU  
Matný. 
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VVYYDDAATTNNOOSSTT  
Až do 10 m2/l na jeden nátěr. Skutečná krycí schopnost bude záviset na absorpční kapacitě podkladu a metodě 
aplikace.  
 

SSKKLLAADDOOVVAATTEELLNNOOSSTT  
36 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě.  

BBAALLEENNÍÍ  
5l, 15l 
  

ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ  
Při použití podle uvedených ustanovení není výrobek škodlivý pro zdraví nebo životní prostředí. Uchovávejte  
mimo dosah dětí. Uzavřené prostory je třeba po aplikaci důkladně vyvětrat až do vymizení zápachu. Poté je 
místnost připravena k používání. Prázdné nádoby a kapalný odpad je třeba recyklovat nebo zneškodnit v souladu 
s místními předpisy.   
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích č. 
356/2003 Sb. v aktuálním znění. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.   
 

PPŘŘEEPPRRAAVVAA  AA  SSKKLLAADDOOVVÁÁNNÍÍ  
Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Přeprava a skladování v těsně uzavřených nádobách při 
teplotách od +5°C do +25°C.  
 

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY  
 
Viskozita (+23°C) KU 100-110 

Hustota max. 1,5 g/cm3 

Doba schnutí při teplotě +20±2°C a relativní vzdušné vlhkosti  55±5%                                            max. 2 hod. 

Odolnost otěru za sucha odolný 
 
 

DDAALLŠŠÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  
Kat. A/a. povolený obsah  VOC od roku 2010. - 30 g/l. . Výrobek obsahuje méně než: 30 g/l VOC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tikkurila Polska S.A. zaručuje dobrou jakost výrobku, nemá však vliv na podmínky a metodu aplikace. Výrobce není zodpovědný za činnost projektanta a 
zhotovitele. Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře na základě aktuálních znalostí a praktických zkušeností, ty však nezprošťují od 
zodpovědnosti za provádění prací podle pravidel stavebnictví a bezpečnosti práce. 
Tikkurila Polska S.A. není zodpovědná za chyby a škody, které se projeví jako následek kombinované aplikace našich výrobků s materiály jiných výrobců 
stejně jako v případě modifikací receptury prováděných kupujícím nebo uživatelem.    
Výrobce si vyhrazuje práva na změny textu dalších vydání bezpečnostního listu bez předchozího upozornění příjemce na tento fakt. Tikkurila Polska S.A si 
také vyhrazuje plné právo na modifikaci svých výrobků v rámci jejich technologického vývoje. 


