TECHNICKÝ LIST
FINKOLORA FACADE
AKRYLOVÁ FARBA NA FASÁDY A INTERIÉRY







Pre fasády a interiéry
Odolné farby
Odolný voči poveternostným podmienkam
Ľ a h k á a p lik á c ia
Pokrytie: cca. 8 m²/l

POPIS VÝROBKU
Ekologická disperzná, akrylátová farba pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vytvára matný povrch odolný voči poveternostným
podmienkam, poskytuje dlhotrvajúci dekoratívny efekt. Výrobok má veľmi dobrú priľnavosť k povrchu. Mikroporézny náter
zaistí mikro vetranie lakovaného povrchu.
PRÍKLADY POUŽITIA
Prípravok sa používa na dekoratívne a ochranné účely na vonkajšie cementové a vápennocementové omietky, ako aj stien a
stropov v obytných a kancelárskych priestorov a verejných budov a pre dekoratívne maľbu betónových povrchov.
APLIKÁCIA
1) PRÍPRAVA POVRCHU
Nové, nenatreté povrchy musia byť suché a dôkladne očistené od akéhokoľvek odlupujúcej sa farby, prachu, mastnoty a
iných nečistôt, ktoré môžu znížiť priľnavosť náteru. Nové omietky a betónové podklady možno natierať po 4 týždňoch
(odporúčame počkať s náterom nových budov po prvej vykurovacej sezóne, počas tejto doby stavba odparí vlhkosť). Po
základnom nátere s FINKOLORA FASADOWA riediť vodou až do 30 %. V prípade rekonštrukcie odstráňte odlupujúci sa
starý náter, vyčistite od prachu a umyte vodou pred natieraným. Vrstvy lepidla, farby musia byť odstránené úplne na omietku.
Nerovné povrchy, trhliny musia byť vyrovnané vápennocementovou výplňou a potom napenetrované riedenou farbou.
2) NATIERANIE
Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním.
Pred aplikáciou náteru musí byť produkt dobre zamiešaný. Produkt nevyžaduje riedenie. Odporúča sa aplikovať 2-3 vrstvy,
aby sa dosiahli požadované parametre povrchu. Nie je dovolené pridať do produktu vápno alebo kriedu. Náter je suchý po
cca. 2 hodinách. Po sebe idúce vrstvy možno aplikovať najskôr po 4 hodinách. Maľba by mala byť vykonávaná pri teplote od
+ 5 ° C do + 25 ° C.
Upozornenie! Aby sa zabránilo rozdielnym odtieňom, použite farby z jednej výrobnej šarže.
ČISTENIE NÁRADIA
Pred čistením utrite nadmernú farbu z náradia. Vyčistite vodou.
FARBY
Biela ako základná/ tónovateľný až na 232 odtieňov.
STUPEŇ LESKU
Matná
VÝDATNOSŤ
Až 8 m2 / l na jeden náter. Výdatnosť je závislá od nasiakavosti podkladu a metódy aplikácie.
SKLADOVATEĽNOSŤ
36 mesiacov od dátumu výroby, skladované v originálne uzatvorenom obale.
BALENIE
Biela/základ – 4,5l; 13,5l
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Upozornenie: 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 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. Reakčná zmes obsahuje: 5-chlór-2Dátum vydania:
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metyl-4-isothiazolin-3-ónu [EC no. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu [ES č. 220-239-6] (3:1), 2-metyl-2H-izotiazol-3ónu a 1,2-benzisothiazol-3 (2H) ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Bezpečnostný list je k dispozícii na požiadanie klienta.
DOPRAVA A SKLADOVANIE
Chráňte pred mrazom a priamym slnkom. Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od + 5 ° C do
+ 25 ° C.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Viskozita (+23°C) KU
Hustota
Doba schnutia pri teplote +23°C

100-110
cca. 1,5 g/cm3
2 – 3 hod.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Kat. A/d. Prípustný obsah VOC od roku 2010. - 130 g/l. Výrobok obsahuje menej ako: 30 g/l VOC.

Tikkurila Poľska S.A. zaručuje náležitú kvalitu výrobku, ale to nemá vplyv na podmienky a spôsob aplikácie. Výrobca nie je
zodpovedný za užívateľa a práce dodávateľa. Poskytnuté informácie v TL sú podľa súčasných znalostí a praktických
skúseností, ktoré však nezbavujú zodpovednosti z vykonávania prác v súlade s princípom stavebných predpisov a
bezpečnosti.
Tikkurila Poľska S.A. nie je zodpovedná za chyby a škody, ktoré sa vyskytnú v dôsledku nesprávneho použitia našich
výrobkov, resp. zámeny s materiálmi od iných výrobcov a akýchkoľvek zmien postupov užívateľom.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v texte v ďalších vydaniach KBÚ bez predchádzajúcej informácie užívateľa o tejto
skutočnosti. Tikkurila Poľska S.A. tiež vyhradzuje plné právo upraviť svoje výrobky v medziach ich technologického rozvoja.
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