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POPIS 
 

Polomatná alkydová barva pro venkovní a vnitřní nátěry dřevěných a 
kovových ploch.  
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Požární žebříky, zábradlí, stěžně, stojany, lodě a jiné kovové 
konstrukce, nábytek, dveře, okna. 
Barvu lze rovněž použít na nátěry omítky soklů stěn v interiérech. 
 

VLASTNOSTI  
Vydatnost 8 - 10 m2/litr dřevěné povrchy 

10-12 m2/litr kovové povrchy 
 
 

Obsah sušiny (obj. %) 60 obj. % báze A, 55 obj.% báze C 
 
 

Specifická hmotnost 
 
 

složka A – ca. 1,27 g/cm3 
složka C – ca. 1,14g/cm3 

Ředidlo 
 

Pro aplikaci štětcem lakový benzin 1050 
pro stříkání 1032 
 
 

Metody nanášení Štětec, váleček, stříkání. 
 
 

Doba zasychání  
(23 °C, vlhkost vzduchu 50 %) 

Proti prachu 2 hodiny. 
Na dotek 5hodin 
Další nátěr po 16 hodinách. 
 

Barevné odstíny Pro vnější použití v souladu se vzorkovnicí na vnější plochy. 
Pro vnitřní použití dle vzorkovnice Monicolor Nova  
 

Provedení: Polomat 
 
 

Odolnost   
 

Atmosférickým vlivům: 
Omytí: 
Světlostálost: 
Teplota: 

Dobrá. 
Dobrá pro běžné detergenty 
Dobrá 
Max 100°C, při vyšší teplotě může dojít k žloutnutí 
 
 

Skladování a přeprava Nízká teplota během skladování a přepravy nemá vliv na vlastnosti 
výrobku. Skladujte v dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až+25°C 
 

Balení 
 
 

0,9 l, 2,7 l a 9l. 
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Aplikace:  
Příprava povrchu  
Dřevěné povrchy:  U dřevěných povrchů v exteriéru se doporučuje dřevo ošetřit 

napouštědlem Valtti Báze. Nové dřevo v interiéru postačí opatřit 
základní nátěrem Everal Grunt. Při renovaci starších nátěrů je nutné 
odstranit loupající se nátěr. Soudržný lesklý podklad je dobré před 
aplikací zdrsnit. 
 

Kovový podklad: 
 

Odstraňte rez ocelovým kartáčem na stupeň ST2. 
Zbytky nečistot mastnoty a solí omyjte roztokem Valtti roof Cleaning 
Agent , opláchněte vodou a nechte oschnout. 
Hliníkové a čerstvě pozinkované povrchy zdrsněte nebo otryskejte 
tlakovou vodou s pískem a opatřete základním nátěrem Everal Metal 
Grunt. Starší lesklé soudržné vrstvy nátěrů zdrsněte. 
 
 

Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý.  
Teplota by měla být mezi + 5 až +40 °C a relativní vlhkost vzduchu 
nižší než 80 %. 
 

Nanášení Před použitím důkladně rozmíchejte. Barvu se doporučuje nanášet v 1-
2 vrstvách štětcem válečkem nebo stříkáním.při aplikaci štětcem je 
možné barvu zředit ředidlem 1050 (max. 5 %). 
Pro aplikaci barvy Everal Universal  stříkacím zařízením použijte  
ředidlo 1032. 
 

Čištění nástrojů: Nástroje čistěte ředidlem 1050. 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Hořlavina! 
Používejte v místnostech s dobrým větráním. Nevdechujte výpary. 
V případě požití ihned vyhledejte lékaře a předložte obal nebo štítek 
s návodem. Chraňte před dětmi. 
Další informace o možném nebezpečí a bezpečnostních opatřeních jsou 
uvedeny v BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ, který zákazník obdrží na 
vyžádání. 
 

Přeprava ADR/RID třída 3.31C 
 
 

Upozornění Označení vozidel: 24.30.12-28.25 
Norma: ZN-99/TB-6096 

 
 


