
OTEX 
základ na problematické povrchy 
 
 

 

POPIS 
 

Speciální, rychleschnoucí, vysoce přilnavá základní barva na 
bázi pryskyřice, vhodná na nové i dříve natírané dřevěné, 
překližkové, dřevotřískové a dřevovláknité povrchy. Dobře 
přilne i k problematickým povrchům jako je sklo, dlaždice, 
skleněná vlákna, PVC, hliník, pozink,  starší alkydové a kysele 
katalyzované nátěry. 
 

Příklady použití 
 

Nábytek, dveře, vnitřní okenní rámy, zdi a povrchy natřené 
alkydovými, polyuretanovými nebo kysele katalyzovanými 
nátěry.  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 

Vydatnost 8 - 10 m2/l. 
 

Obsah pevných látek 
 
 

cca 48 %. 
 
 

Specifická hmotnost 
 

1,4 kg / litr. 

Ředidlo 
 

na štětec  - lakový benzin 1050  
pro stříkání - lakový benzín 1032. 
 
 

Metoda nanášení 
 

Stříkáním, válečkem nebo štětcem. 
Pro bezvzduchové stříkání použijte trysku 0,011 - 0,015’’, podle 
potřeby řeďte 0 - 10% vody. 
 

Doba zasychání  
(23°°°°C, RH 50%) 

Proti prachu zaschlé po 1 hod. 
Brousitelné a přetíratelné následující den. 
 
 

Vzhled povrchu Celomatný. 
 

Odstíny Odstíny vzorkovnice MONICOLOR NOVA. Báze AP lze použít 
bez tónování, bázi C je nutné tónovat. 
 

Skladování a doprava 
 

Odolává mrazu, u špatně uzavřených obaly se doba 
skladovatelnosti zkracuje. 
 

Balení 1/3l, 0,9 l, 2,7 l 9 l a18 litrů. 
 



 

OTEX 
základ na problematické povrchy 
 
  
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Příprava povrchu 
 

Nové povrchy:  
Odstraňte nečistoty a prach z kovového povrchu přípravkem 
PANSSARIPESU, ze dřeva přípravkem MAALIPESU, povrchy 
napadené plísní přípravkem VALTTI MOULD REMOVAL a  
opláchněte vodou 
 
Dříve natírané povrchy:  
Postupujte při přípravě povrchu obdobně jako u nových povrchů 
vyžaduje li to znečistěný - poškozený povrch.. Zabruste povrch a 
odstraňte brusný prach. 
 
 

Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, teplota okolního vzduchu 
minimálně +5°C a relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%. 
 
 

Nanášení Před použitím důkladně promíchejte a podle potřeby zřeďte 
lakovým benzinem 1050 v případě nanášení štětcem nebo 
ředidlem 1032 při nanášení stříkáním. Nanášejte štětcem, 
válečkem nebo stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách. 
 
OTEX se dobře vyrovnává a proto je zabroušení často zbytečné. 
Pokud požadujete velmi rovný povrch, zabruste jemným 
brusným papírem. 
 
 

Čištění nástrojů 
 

Nástroje očistěte lakovým benzinem 1050. 
 
 
 

ZDRAVOTNÍ A 
BEZPEČNOSTNÍ 
ZAŘAZENÍ 

Hořlavina. 
Obsahuje lakový benzin. 
 
Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání.  
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