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1    17.8.2017        BARVA NA DŘEVĚNÉ PANELY 

 
TYP Vodou ředitelná akrylátová disperzní barva na vnitřní dřevěné obklady. Barva je velmi 

krycí a zabraňuje prosakování látek ze dřeva.  

Třída vyzařování             Barva splňuje emisní požadavky RTS, Finské klasifikace čistoty  
místnosti pro stavební materiály. M1 - nejvyšší emisní třída: výrobky mají naměřené 
nejnižší hodnoty emisí, které mají vliv na zdraví. 
Barva je vhodná i na dříve lakované/natírané dřevěné povrchy v interiérech. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Netěkavé látky  cca 34 vol% 
 
VOC   limity EU VOC (kat A/a): 30 g/l. Max. VOC výrobku: 30 g/l 
 
Praktická spotřeba 6 – 8 m2/l 
 
Hustota  cca 1,3 g/ml 
 
Doba schnutí, +23°C, rel. vlhkost vzduchu pod 50% 
- proti prachu  za 1 hod 
- druhý nátěr  za 3 hod 
   
Ředidlo,   Voda 
mytí pomůcek  
 
Konečný efekt  Mat 
 
Odstíny  Dvě báze, tónovatelné dle vzorkovníku pro vnitřní barvy 
 
Omyvatelnost  Odolnost barvy vůči mytí a abrazi je dobrá. 
Balení   2,7l a 9,0l 

 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
Příprava povrchu Nové povrchy zbavíme nečistot a prachu. Odlupující se části starého nátěru 

odstraníme. Leklé povrchy zbrousíme a brusný prach odstraníme.  
 
Podkladový nátěr Podklad provedeme neředěnou barvou. 
 
Vrchní nátěr Před použitím barvu pečlivě promícháme. Barvu nanášíme štětcem. Lze použít i 

váleček nebo vysokotlaké stříkání (otvor trysky 0,017-0,021“), ale zejména 
podkladový nátěr vyrovnáme štětcem.  

Podmínky  Povrch musí být suchý. Při aplikaci a schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a 
barvy nad +5°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%. Ventilace vzduchu urychluje 
proces schnutí. 

Konečná tvrdost Při optimálních podmínkách dosáhne film konečné tvrdosti za 3-4 týdny.  
a údržba Povrch lze otírat použitím neutrálního (pH 6-8) čistícího roztoku. Opláchneme čistou 

vodou. Větší nečistoty lze omýt i lehce zásaditým roztokem (pH 8-10). 
Skladování NESMÍ ZMRZNOUT 
 

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen 

uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a 

okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. 

Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě. 


