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 TEKNOFLOOR 

barva na podlahy 

 

TYP BARVY 
 
Lesklá, uretanovo-alkydová barva na podlahy v interiéru i exteriéru. 
Vytváří povrch, který se snadno udržuje čistý. 

 
UŽITÍ 

 
Barva je určena na nové či již dříve alkydovými barvami natřené 
betonové, dřevěné, korkové, cihlové aj. podlahy, které jsou vystavěny 
běžnému opotřebování, např. v domácnostech. Na povrchy, které 
vyžadují nátěry trvanlivé a odolné vůči chemikáliím, vlhku a 
mechanické zátěži, doporučujeme dvousložkovou barvu 
TEKNOFLOOR 2K. 

  
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Netěkavé látky Asi 50 % vol. 
 
Praktická spotřeba 

 
6-10 m2/l podle savosti podlahy 

 
Hustota Asi 1,2 g/ml 
 
Doba schnutí, +23°C 
 
- proti prachu 
- pochůzná 
- druhý nátěr 

Za 1 hod. 
Za 10 hod. 
další den 

  
  
 
Ředidlo, mytí pomůcek SOLVO 1 OHENNE 
  
Konečný efekt Lesk 

Odstíny 
 
Odstíny podle vzorkovníku TEKNOFLOOR  
Barva patří do tónovacího systému Teknomix. 

 
Bezpečnostní opatření 

 
POZOR! Vzhledem k  možnosti samovznícení se musí zbytky barev a 
použitý absorční materiál uchovat se sběrných uzavíratelných 
nádobách (viz. bezpečnostní list, odst. 7.1.) 
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POKYNY PRO POUŽITÍ 

Příprava povrchu  
a natírání 

 
NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA: Z povrchů, které jsou staré 
minimálně 1 měsíc, odstraníme cementovou sedlinu broušením nebo 
použitím BETONI-PEITTAUSPESU a necháme povrch uschnou. 
Narušené a drolící se povrchy brousíme vždy. Mastnotu a olej 
odstraníme ředidlem TEKNOSOLV 1621. Po broušení se prach 
vysaje nebo odstraní kartáčem. Podkladový nátěr provedeme barvou 
naředěnou 20% ředidlem TEKNOSOLV 1621, druhý nátěr se neředí.. 
 
NOVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY: Podlahy očistíme od mastnoty, špíny a 
prachu.. Podkladový nátěr provedeme barvou naředěnou 10% 
ředidlem TEKNOSOLV 1621, druhý nátěr se neředí. 
 
DŘÍVE NATÍRANÉ PODLAHY: Odlupující se barvu odstraníme 
pečlivě broušením nebo seškrábáním. Na staré podlaze vytvoříme 
broušením matný povrch. Podlahy očistíme od mastnoty, špíny a 
prachu. 
Při natírání korkových apod. podlah, dbáme na to, abychom důkladně 
odstranili vosk. 

 

Barvu před natíráním dobře promícháme. Barvu nanášíme štětcem 
nebo válečkem. 
Natřený povrch dosáhne konečné tvrdosti za 3-4 týdny. Do té doby je 
třeba povrch čistit opatrně, vlhkým hadříkem  nebo mopem a 
neutrálním čisticím prostředkem.Později je možné používat i lehce 
alkalické universální čisticí prostředky. 
 
 

 
Podmínky pro natírání 
 

 
Povrch musí být suchý. V průběhu natírání a schnutí barvy má být 
teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +10°C, při relativní vlhkosti 
vzduchu pod 80%. 

 
 
 
 

 

MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,  
OBJEDNEJTE SI JEJ ZDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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