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POPIS VÝROBKU  
Vysokokvalitný, vodou riediteľný latexový náter určený na dekoratívne  a ochranné natieranie stien a stropov vo vnútri obytných priestorov, 
kanceláriách a verejných budovách, ako napr. školské zariadenia (školy, škôlky a pod. )  laboratóriá, zdravotnícke zariadenia (nemocnice, 
kliniky, relaxačné centrá, dialyzačné centrá a pod.) a servisné zriadenia a výrobný závod, vrátane potravinárskeho priemyslu s výnimkou 
priameho styku  s potravinami. * 
VLASTNOSTI A VÝHODY:  

 Vďaka použitiu „ Špeciálne biele dlaždice“ technológia natierania stanovuje:  
- Jednotný a matný povrch; 
- Konštantná biela farba, odolná voči UV žiareniu; 
- Vysoká životnosť povrchu umožňuje čistenie povrchu čistiacim prostriedkom  a vodou;  
- Odolnosť povrchu na mokré čistenie 2. Triedy podľa normy STN PN EN 13300; 
- Veľmi dobrá krycia schopnosť  zaisťuje atraktívny výsledný efekt; 
- Veľmi dobrá priľnavosť povrchu;  

*ak máte ďalšie požiadavky vo vzťahu k použiteľnosti prípravku vo vyššie uvedených zariadeniach, obráťte sa na technické oddelenie. 
http//www.tikkurila.pl/doradcy-technologiczni, alebo volajte tel.: 801-88-99-65 
 
NORMY  KVALITY A ENVIRONMENTU 
Ekológia je cieľom značky Tikkurila. Nátery PURE WHITE venujú najväčšiu pozornosť životnému prostrediu a chránia naše zdravie. Spĺňajú 
prísne ekologické normy.  
Odporúčania poľského Alergologického inštitút (PTA):  DREAM WHITE je doporučený poľským inštitútom (PTA). Podrobná analýza nezávislej 
komisie odborníkov potvrdila, že výrobok je bezpečný pre ľudí, obzvlášť citlivých na alergie. Natieraná miestnosť, v závislosti od spôsobu 
aplikácie po natretí a vyvetraní, nemá sama o sebe žiaden alergénny faktor. VOC- neobsahuje  prchavé organické látky , ktoré spôsobujú 
zdravotné problémy a ničia ozónovú vrstvu- 0%VOC podľa normy PN-EN-ISO 11890-2.   
VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIA 

 Natieranie, sadrokartónových dosiek, vápenno cementovej omietky, rekonštrukcia starej maľby.  

 Dekoratívne nátery betónu, natieranie malých a drevených prvkov, po  predchádzajúcom ošetrení povrchu správnym základným 
náterom.  

 Vhodný pre dekoratívne prvky: sadrokartónové profily, lišty, panely, rozety 

 
TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRREE    

  
POPIS  Polyvinylacetát . 

FARBA  Biela  

STUPEŇ LESKU    Hlboko matný   [2-3] podľa normy PN-EN 13300 2007.  

HUSTOTA   Max. 1.5 g / liter  

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ    Až 14 m2/l na jeden náter.  
Závisí na pórovitosti, štruktúry podkladu a spôsobe aplikácie.  

DOBA SCHNUTIA  
(+23 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 
50% ) 

Suchý po 2 hodinách.  
Pretierateľný po 4 hodinách. 
Natieranie pri teplote od +5°C do +25°C.  

ODOLNOSŤ NA MOKRÉ ČISTENIE  II trieda –podľa normy STN PN EN 13300  
I trieda – podľa normy PN C 81914  2002  

ODOLNOSŤ PROTI OŽIARENIU 
V MIESTNOSTIACH SO ZVÝŠENOU 
HYGIENOU PRÁCE napr. 
v nemocniciach  

Po 8 hodinách nepretržitého ožiarenia UVC lampou ( vzdialenosť od povrchu -1,5 m) 
náter nežltne.  

BALENIE 3l, 10l,  

RIEDIDLO  Voda .  

ČISTENIE NÁRADIA Náradie dôkladne utrite aby sa odstránili zvyšky farby. Ihneď po dokončení práce umyte 
náradie vodou.  

EU VOC 2004/42/EC [limitná 
hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)]  

Výrobok obsahuje menej než 1 g/l   

SKLADOVANIE A PREPRAVA Výrobok musí byť prepravovaný a skladovaný v kontajneroch, ktoré ho chránia pred 
vplyvom atmosférických podmienok. Teplota skladovania a pri preprave musí byť 
v rozmedzí +5°C  až  +25°C. Chrániť pred mrazom. Zatvorte obal ihneď po použití. 
Tesne uzavreté obaly by mali byť skladované v miestnosti v rozmedzí +5°C  až  
+25°C.Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.  
Použiteľnosť 3 roky od dátumu výroby v uzavretých obaloch.  

  
NÁVOD NA POUŽITIE:  
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PRÍPRAVA POVRCHU: Povrchy určené na natieranie by mali byť čisté, suché, odmastené, zbavené prachu a uvoľnených častíc. Odstráňte 
pleseň a všetky nečistoty, ktoré znižujú priľnavosť vhodnými čistiacimi prostriedkami. Na vyplnenie dier a trhlín a vyhladenie povrchu stien 
a stropov použite vhodný tmel. Uistite sa, že všetky lesklé povrchy sú zmatnené. V prípade voľných častíc a drobivého materiálu impregnujte 
povrch s impregnačným náterom Tikkurila Suprabilit.  
Predtým nenatierané povrchy: Minerálne omietky a povrch môže byť natieraný minimálne po 4 týždňoch. Povrch očistite od prachu a nečistôt, 
nerovnosti a diery vyrovnajte tmelom. Natrite základný náter Tikkurila Optiva Primer. Potom natrite povrch s 2 nátermi Tikkurila Dream White.  
Predtým natierané povrchy: Pred náterom umyte povrch a odstráňte mastnotu a špinu a uvoľnené odlupujúce sa časti starého náteru. 
Obrúste všetky lesklé povrchy a vyhľaďte nerovnosti a diery tmelom. Natrite základný náter Tikkurila Optiva Primer. Potom natrite povrch s 2 
nátermi Tikkurila Dream White.  
Povrchy natreté lepidlom alebo vápenným náterom:  Dôkladne odstráňte vápenné alebo glejové farby. Pred náterom odstráňte prach 
a nečistoty, vyhľaďte  nerovnosti a diery tmelom. Natrite základný náter Tikkurila Optiva Primer. Potom natrite povrch s 2 nátermi Tikkurila 
Dream White.  
UPOZORNENIE:  
Odporúča sa skontrolovať, či  použitý tmel vytvoril dostatočne silný a stabilný povrch – ak po jemnom utretí rukou tmel klesá alebo uvoľňuje 
prach, znamená to, že je potrebné natrieť povrch základným náterom Tikkurila Suprabilit. V prípade vopred natretých povrchov sa odporúča 
vykonať skúšobný náter na malej ploche. Pre dosiahnutie dobrého konečného  výsledku je vždy potrebné zvoliť správny výrobok.  
APLIKAČNÉ METÓDY: Štetcom, valčekom a striekaním.  
RIEDENIE: v prípade potreby rieďte až do 5% vodou.  
PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch určený na natieranie musí byť suchý, teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako +5°C a nie vyššia ako +25°C , 
relatívna vlhkosť vzduchu pod 80%.  
APLIKÁCIA: Pred natieraním dôkladne premiešajte. V závislosti od nasiakavosti povrchu aplikujte 2 nátery Tikkurila Dream White. Ochrannú 
pásku odstráňte okamžite po maľovaní, skôr než farba zaschne. Pre natieranie, odporúčame používať ANZA náradie.   
UPOZORNENIE: V tomto technickom liste nie je možné opísať všetky možnosti používania výrobku. V prípadoch, ktoré nie sú popísané vyššie, 
sa obráťte na nášho konzultanta. Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie týkajúceho sa  objektu. 
*Nie skôr ako 1 mesiac po aplikácii. Prosím majte na pamäti, že povrchy natierané matným náterom sú náchylnejšie k poškriabaniu 
a mechanickému poškodeniu v porovnaní s povrchmi natretými farbou s vyšším leskom.  
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Pri natieraní používajte vhodný odev a ochranné rukavice. Obsahuje reakčnú zmes: 5-chloro-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on [EC 247-500-7] a 2-methyl-2H-izothiazol-3-on [EC 220-239-6] (3:1) a 1,2 –benzizothiazol-3-(2H)-on. Môže vyvolať alergickú 
reakciu. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré by mali byť dodržiavané. Ďalšie údaje o nebezpečných vplyvoch sú uvedené v 
Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.    

ŽŽIIVVOOTTNNÉÉ  PPRROOSSTTRREEDDIIEE::  Nevylievajte do kanalizácie. Prázdne obaly obsahujúce zvyšky farby likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.  
 

       
 
 
 

Výrobca:  
Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mošcickiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl 
Distribútor:  
Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk 
 
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia.  Kvalita 
výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je 
výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore 
s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.  
   

 


