
EMPIRE 
alkydová barva 

 
 
 

 

POPIS 
 

Alkydová, tixotropní, vrchní barva pro vnitřní i vnější nátěry 
dřeva, kovu, omítek apod. Dodává se v odstínech vzorkovnice 
MONICOLOR NOVA COLOU RANGE (2024 odstínů) a dále i 
v odstínech BS 4800, NCS RAL. Zasychá do velice atraktivního 
povrchu, připomínajícího vaječnou skořápku a má značnou 
odolnost oděru a popraskání, snadno se čistí. Nanáší se štětcem 
nebo stříkáním. Má vynikající rozliv, kryvost a přilnavost a 
může být použita na širokou škálu natíraných povrchů ve 
vnitřním prostředí. 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Okna, nábytek, stěny, stropy, police, obložení, radiátory apod. 
 

VLASTNOSTI 
Charakteristika 
 

Tixotropní modifikovaný alkyd. 

Vzhled Vaječné skořápky - polomat. 
 

Vydatnost Hladké, neporézní povrchy 10 - 13 m2/litr na 1 vrstvu.  
 U porézních a hrubých materiálů se tento údaj přiměřeně 
snižuje. 
 

Obsah sušiny  
(objemové %) 
 

50% 
 

Omyvatelnost 
 

Dobrá. Odolává lakovému benzinu, alkoholu, rostlinným i 
živočišným tukům, mazacím olejům. Nikoli silným ředidlům 
např. acetonu. 
 

Přilnavost 
 

Vynikající na základované a dříve natírané povrchy. 
 

Tepelná odolnost Odolává teplotám až do 90°C. Světlejší odstíny mohou při 
vyšších teplotách žloutnout. 
 

Příprava povrchu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povrch musí být čistý, suchý, zbavený nečistot, mastnoty a 
uvolněného materiálu. Povrchy dříve natírané omyjte pomocí 
VALTTI CLEANING AGENT a opláchněte vodou. Povrchy 
napadené plísní ošetřete pomocí VALTTI MOULD 
REMOVAL, ředěném v poměru 1 díl přípravku na 4 díly vody, 
omyjte vodou a nechte uschnout. Lehce osmirkujte, odstraňte 
brusný prach. Suky ošetřete pomocí VALTTI KNOTTING  
LACQUER. Vytmelte díry, vady apod.   



 

EMPIRE 
alkydová barva 
  
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Metody nanášení 
 

Štětcem, válečkem nebo stříkáním. 
Bezvzduchové stříkání - tryska 0,013 - 0,018“. 
 

Ředidlo Aplikace štětcem a válečkem - řeďte až 5% lakového benzinu. 
 

Příprava 
 

Holé dřevo: Aplikujte jednu vrstvu základu VALTTI WOOD 
PRIMER v odpovídajícím barevném odstínu. Nechte zaschnout 
a navrch aplikujte dvě vrstvy VALTTI EMPIRE. 
Holý kov: Po přípravě povrchu aplikujte jednu vrstvu 
základního nátěru VALTTI METAL PRIMER a navrch dvě 
vrstvy VALTTI EMPIRE. 
Nová omítka: Aplikujte jednu vrstvu alkáliím odolného základu 
a dvě vrstvy VALTTI EMPIRE. 
Dříve natřené povrchy: Opatřete podkladem VALTTI WOOD 
PRIMER nebo VALTTI METAL PRIMER v odpovídajícím 
odstínu. Poté jednu nebo dvě vrstvy VALTTI EMPIRE podle 
stupně vystavení povětrnosti. 
 
Během aplikace a zasychání by okolní teplota měla být nejméně 
5°C a relativní vlhkost nižší než 80%. 
Na problematické povrchy jako sklo, sklolaminát, PVC, plasty a 
katalytické barvy použijte pro zvýšení přilnavosti VALTTI 
OTEX ADHESION PRIMER. 
 

Doba zasychání  
(23°°°°C, RH 50%) 

proti prachu            3 hodiny, 
proti dotyku             8 hodin, 
přetíratelný za        24 hodin.  
 

Čištění nástrojů Lakovým benzinem 1050. 
 

Odstín Barevné odstíny podle vzorkovnice MONICOLOR NOVA 
COLOUR RANGE (2024 odstínů) a dále BS 4800, NCS a RAL. 
 

Balení 
 

Minimální objem před  tónováním: 0,9 litru, 2,7 litru. 

 


