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Použití:  Nátěrový systém pro tvorbu vysoce efektních povrchových úprav např. vzhledu mramoru apod. Nátěr je možno použít 
v interiérech na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy nebo 
umakart.  

Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno 
prohlášení o shodě. 

Složení:  Směs plniv dispergovaných ve vodné disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy! 

Odstín:   Vyrábí se v nenormalizovaném odstínu Před použitím nutno barvit do požadovaného odstínu pouze tónovacími 
pastami ALFACOLOR ANTIK.  

Parametry barvy:   objemová hmotnost   cca 1,1 kg/m3, 

obsah netěkavých složek  cca 14% , 

   vzhled     bezbarvá viskózní kapalina s bílou sraženinou bez nečistot. 

Parametry nát ěru :   přídržnost   0,3 MPa, 

   vzhled     matný, 

Příprava podkladu:  Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyzrálé. Podklad nesmí být příliš hrubý. Staré nát ěry 
malířských barev d ůkladn ě odstranit a omýt vodou!  Savé povrchy a sádrokarton před nátěrem penetrovat penetrací 
PENECO SCH 02 nebo betony pomocí PENECO EXTRA SCH 02.0010 a SCH 02.0011. Umakarty a lesklé plochy před 
nátěrem zbrousit do matového vzhledu. Na takto připravený podklad aplikovat nátěr ECOLOR UNI SCH 44 v souladu s jeho 
technickým listem. 

Aplikace:  Přidejte toner ALFACOLOR ANTIK do nátěru ECOLOR ANTIK dle doporučení na obale pasty ALFACOLOR ANTIK a 
dle vzorkovníku, po té důkladně promíchejte. Namočte plochý štětec nebo houbu v barvě, odstraňte přebytečnou barvu a 
začněte aplikaci na stěnu nepravidelnými tahy. Nátěr se většinou nenanáší úplně celoplošně. Po cca 3-5 minutách (čas nutno 
odzkoušet na malé ploše předem – zavisí na teplotě a vlhkosti vzduchu a savosti podkladu) vytvářejte vzory „uhlazováním“ 
pomocí špachtle. Nanáší se v jedné barevné vrstvě nebo více vrstvách různých barev. Minimální aplikační teplota vzduchu a 
podkladů pro nanášení je + 10°C, maximální +30°C . APLIKACI TÉTO NÁT ĚROVÉ HMOTY DOPORUČUJEME NAPŘED 
VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE Z D ŮVODŮ ODZKOUŠENÍ TVORBY VZORU A ZJIŠT ĚNÍ SPOTŘEBY. 

Způsob nanášení : Štětcem, houbou, uhlazování špachtlí. 

Spot řeba barvy:  cca 0,15-0,25 kg/m2  - závisí na počtu vrstev, způsobu provádění vzorů a dalších faktorech. 

Ředění:  Barva má viskozitu seřízenou pro práci s uvedeným nářadím. Doporučujeme neředit. 

Údržba: Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou. 

Hygiena a bezpe čnost práce:  Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci 
nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem.  Uchovávat mimo 
dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.  

První pomoc:  Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou 
pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout 
kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem. 

Požárn ě technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201. 

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. B ěhem 
13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 m ěsíců. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT . 

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.  

Balení: 2,5 l. 

 


