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CHARAKTERISTIKA 

PRODUKTU 

Finální dekorativní povrchová úprava stěn interiérů, která díky perleťovým 
pigmentům a speciálním plnivům dodávají substrátu jemný texturovaný povrch se 
stále se měnící a příjemnou hrou světla, barev a odlesků. Vhodný pro získání 
dekorací příjemných na dotek. Jelikož je bez zápachu, je zvláště vhodný pro aplikace 
ve špatně větraném prostředí. Je vyroben ze zvolených surovin s nízkým dopadem, 
se sníženým zněčištěním a s minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a 
bezpečnost uživatelů. Výrobek splňuje požadavky Třídy A+. 
 

SLOŽENÍ Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a 
perleťových pigmentů. 
 

 

VLASTNOSTI 

PRODUKTU 

 
 

 hodnota metoda 
difuze vodních par dobrá   
odolnost vůči nárazu vysoká   
špinivost nízká   
omyvatelnost vysoká   
sušina 48-52 % vnitřní PF25 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 hodnota metoda 
specifická hmotnost 1270-1370 g/l vnitřní PF3 
schnutí přetíratelnost: 5-8h; 

kompletí: 5 dnů 
vnitřní PF2 

SKLADOVATELNOST Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací 
teplota v rozmezí od +5°C do +30°C. 
 
 

BARVA A 

TÓNOVÁNÍ  

Výrobek je dodáván v odstínu stříbrné báze, která se používá k dosažení všech 
odstínů prezentovaných v katalógu odstínů tohoto výrobku.  
 
 

POUŽITÍ 

 

Výrobek je určen k dekorativní úpravě stěn interiérů veřejných i soukromých 
prostor. Efekt designu textury závisí na manuální zručnosti aplikátora a použitém 
množství produktu. 
Pro získání homogenního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným 
nářadím a jedním aplikátorem. Aplikujte celou stěnu za mokra a nepřetržitě bez 
přerušení. Před aplikací produkt promíchejte. 
Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou. 
. 
 

ZPŮSOB NANÁŠENÍ 

 

speciální aplikační štětec 
 

ŘEDĚNÍ 

 

až do 10% vodou  
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VYDATNOST  

 

 
 
 
10-12 m2/l na vrstvu 
 

TEPLOTA PRO 

APLIKACI 

 

+5°C  +30°C 

PŘÍPRAVA 

POVRCHU A 

APLIKACE 

Aplikovaný povrch před aplikaci výrobku musí být soudržný, zbaven všech nečistot 
a masnot, vyzrálý a suchý. Před aplikaci produktu nanestě válečkem s krátkým 
chlupem jednu nebo více vrstev podkladního nátěru ABSOLUTECAP zředěného 5-
10% vody. Přibližně po 3 hodinách (v závislosti na okolní teplotě) proveďte aplikaci 
jedné vrstvy výrobku CALIPSO speciálním štětcem nepravidelnými nebo kruhovými 
tahy stejnoměrného designu na celé ploše. Pro zvýšení odolnosti vůči oděru a 
zvýšení omyvatelnosti je možné na exponovaných plochách aplikovat ochranný lak 
DECOR PROTECTIVE.   
 
 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


