
 

 

OPTIVA 20 
dekorativní barva 

 
 
 

 

POPIS 
 

Saténová, bezrozpouštědlová, akrylátová barva pro nátěry stěn, 
stropů apod. ve vnitřním prostředí. Dodává se v odstínech 
vzorkovnice MONICOLOR NOVA a rovněž v řadě BS 4800, 
NCS a RAL. 
Má vynikající odolnost páře, kondenzované vlhkosti a častému 
omývání, proto je zvláště vhodná pro nátěry kuchyní a koupelen, 
ale i vstupních hal, chodeb atd. Má dobrou kryvost, pružnost a 
vynikající přilnavost. Lze ji použít na celou škálu povrchů, 
nových i dříve natíraných. 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Omítky, betony, zdivo, stavební desky, sádra, pěnový 
polystyren, tapety, dřevo, základem opatřený kov, dříve natřený 
povrch apod.  
Nedoporučuje se na nábytek. 
 

VLASTNOSTI 
Charakteristika 
 

 
Vodouředitelná, bezrozpouštědlová, akrylátová emulze. 
 

Vzhled Saténový 
 

Vydatnost Hladké, neporézní povrchy: 10 - 14 m2/litr na 1 vrstvu.  
Betonové povrchy:  3 -  5 m2/litr na 1 vrstvu.  
U porézních a hrubých materiálů se tento údaj přiměřeně 
snižuje. 
 

Obsah sušiny  
(objemové %) 

cca 40% podle odstínu. 
 
 

Specifická hmotnost 
 

1,3 kg / litr podle odstínu. 
 
 

Odolnost 
 

Chemikáliím: Odolává lakovému benzínu, alkoholu, 
 neodolává silným ředidlům (aceton). 
Tukům a olejům: rostlinným a živočišným tukům, 
 mazacím olejům.  
Teplotě: + 85°C. 
 

Přilnavost 
 

Vynikající na surové povrchy; na dříve natřené povrchy (včetně 
lesklých) dobrá po přípravě povrchu. 
 

Pružnost  Vynikající. 
 

Toxičnost OPTIVA  20 nebsahuje olovo. 
 



 

 

OPTIVA 20 
dekorativní barva 
 
  
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Příprava povrchu 
 

Povrch musí být čistý, suchý. Zbavený mastnoty, nečistot a 
uvolněného materiálu. Dříve natřené povrchy omyjte 
přípravkem MAALIPESU a opláchněte vodou. Ošetřete plochy 
napadené plísní, houbou apod. pomocí přípravku VALTTI 
MOULD REMOVAL, ředěném poměru 1 díl přípravku na 4 
díly vody. Omyjte vodou a nechte zaschnout. Staré  lesklé nátěry 
je třeba zdrsnit. Kovové povrchy opatřete nátěrem ROSTEX. 
 

Metody nanášení Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro bezvzduchové stříkání 
použijte trysku 0,015 - 0,021“ (0,38 - 0,53 mm). 
 

Ředidlo Voda.  
 

Ředění Pro štětec a váleček:  10% vody podle poréznosti  
    podkladu. 
Pro bezvzduchové stříkání: 5% vody. 
Pro vzduchové stříkání: 10% vody. 
 

Nanášení 
 

Nové povrchy: Aplikujte 2 vrstvy OPTIVA 20 
Dříve natřené povrchy: Jednu nebo dvě vrstvy  
OPTIVA 20 podle savosti podkladu a barevnosti odstínu. 
 
Během aplikace a zasychání teplota vzduchu minimálně +5°C a 
relativní vlhkost menší než 80%.  
Chraňte před mrazem. 
 

Doba zasychání  
(23°°°°C, RH 50%) 

Proti dotyku běžně za 1/2 hodiny, přetíratelná za 1 - 2 hodiny. 
 

Čištění nástrojů Nástroje čistit vodou okamžitě po použití nebo v přestávkách. 
 

Odstíny Barevné odstíny podle vzorkovnice MONICOLOR NOVA 
COLOUR a dále BS 4800, NCS a RAL. 
 

Balení 
 

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

 


