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CHARAKTERISTIKA 

PRODUKTU 

Interiérový vodou ředitelný omyvatelný nátěr, lehce aplikovatelný, s rychlou dobou 
schnutí, která umožňuje perfektní použití v obytných prostorách; ideální pro 
profesionální použití vzhledem k vysoké kompabilitě, přilnavosti, plnící chopnosti a 
krytí na různých druzích povrchů.  Vzhledem k vysoké roztíratelnosti a nízké 
tendenci rozstřikování umožňuje aplikace s ručním nebo mechanickým nářadím, 
které zajistí finální povrchovou úpravu charekterizovanou vysokou estetickou 
homogenitou a rovnoměrným matovým finálním povrchem.  Díky svým vlastnostem 
s vynikajíci přilnavostí a rovnoměrným povrchem je ideální pro přímou aplikaci na 
SDK bez použití jiných podkladních nátěrů. Jeho kvalita umožňuje získat vysoké 
estetické a technické řešení pro různé potřeby malování s vynikající úrovní finální 
povrchové úpravy.  Nanesená finální vrstva nátěru je elestická a odolná, nabízí 
vysokou odolnost proti pronikání skvrn a nečistot.  a také je vysoce omyvatelná a 
proto povrchy opatřené tímto nátěrem jsou schopny odolat vysokému oděru, což 
umožňuje snadné čištění běžnými čistícími prostředky ( maximální odolnost 
finálního nátěru je dosažena 10 dnů po aplikaci).  Nátěr má vysokou úroveň kryvosti 
a proto ve většině případů  je možné podkladní nátěr ve stejném odstínu použít jen 
v jedné vrstvě. Nátěr je možné také nabarvit i do vysoce intenzivních odstínů.  Nátěr 
s velice nízkým dopadem na životní prostředí se snížením znečištěním, vytvořen s 
téměř nulovými emisemi tak aby chránila  zdraví osob žijících v daném prostoru.  
Výrobek splňuje požadavky Třídy A+ , tak jak je uvedeno v Protokolu o zkoušce. 

SLOŽENÍ 

 

Nátěr na bázi vodní disperze akrylátových kopolymerů, anorganických oxidových 
pigmentů a inertních minerálních plniv. 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

 

 Třída 
EN13300 

Metoda Hodnota 

Úroveň sběru nečistot velice nízká UNI 10792 L ≤ 3 
Odolnost proti 
mokrému kartáčování 

2 UNI EN ISO 
11998 

Ldft ≥ 5 m e 
< 20 m 

Sušina  PF25 55-59 % 
VOC, nařízení 2004/42/CE: nátěry matné 
na vnitřní stěny a stropy   

bod 9.2 
bezpečnostní list  

< 30 g/l 

Vydatnost 10-12 m2/l UNI EN ISO 
6504-3 

≥ 98 e < 99.5   

Brilantnost matná UNI EN IS0 2813 lesk < 10 
 

 Specifická hmotnost vnitřní PF3 1200–1600 g/l 
Kryvost  vnitřní PF11 > 98   
Schnutí vnitřní PF2 přetíratelnost po 3h 

kompletní po10 
dnech 

 

 

SKLADOVATELNOST 

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

TÓNOVANÍ 

 
 
Výrobek je dodáván v odstínu bílém. Produkt lza dobarvovat podle vzorníku 
TINTORETTO. Odstíny jsou dosaženy barvícím systémem Arreghini Colors 16.  

 

POUŽITÍ 

 

 
Výrobek je určený a vhodný k dekorativnímu a ochrannému pokrytí stěn interiérů 
taktéž i sytých odstínech. Je určen k aplikaci na různé podklady jako jsou SDK, 
vápenocementové, cementové i betonové povrchy, štukované podklady i na staré 
výmalby. Natíraný povrch musí být soudržný, zbaven prachu a případných mastných 
a jiných nečistot. 

 

ZPŮSOB NANÁŠENÍ 

 
 
Štětec, váleček, stříkání 

 

ŘEDĚNÍ 

 
pro aplikaci štětcem nebo válečkem: 5-15% vody 
pro aplikaci stříkáním: 0-10% vody 

 

VYDATNOST 

 
 
10-12 m2/l na jednu vrstvu  

 

TEPLOTA PRO 

APLIKACI 

 

 
 
+5°C  +30°C 

  

  

  

 


