
 
 

OPTIVA SATIN 
interiérová barva  
 

 

 
POPIS 
 

Vodou ředitelná akrylová disperzní barva pro nátěry 
v interiérech se saténovým leskem. 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Barva určená k použití na vnitřní stěny a stropy. Hodí se na nové 
omítky  a zároveň i na omítky se starší malbou, k nátěru betonu, 
cihel, sádrových desek, standardních dřevotřískových desek a 
desek MDF, pěnového polystyrenu, tapet, dřeva, kovu 
ošetřeného základním nátěrem apod. 
 

VLASTNOSTI  
Vydatnost 10 - 14 m2/litr na hladké neporézní plochy (na porézním a 

zdrsnělém podkladu bude spotřeba nižší). 
 

Obsah sušiny (obj. %) 64 obj. %– složka A 
53 obj. %– složka C 
 

Specifická hustota 
 
 

1,18 g/cm3  – složka C 
1,30 g/cm3  – složka A 

Ředidlo 
 

Voda. 
 

Metody nanášení Štětec, váleček, stříkání. 
 

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

Proti prachu: 30 minut. 
Další nátěr po 2 hodinách. 
 

Vyvedení: Saténový lesk. 
Barevné odstíny V souladu se vzorkovnicí Monicolor Nova pro barvy namíchané 

metodou tinting. 
 

Odolnost vůči:  
Rozpouštědlům 
 

Nátěr odolný vůči omývání zředěným detergentem. 
 

Působení tepla: Max. 80 °C 
Skladování a přeprava Chraňte před mrazem, uchovávejte v pevně uzavřených obalech. 

 
Balení 0,9 l, 2,7 l a 9,0 l. 
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POUŽITÍ: 
 
 

 

 
Příprava povrchu: 
 

Plocha musí být čistá, suchá. Maziva, špínu a uvolněný podklad 
odstraňte. Plochy zasažené plísní, řasami apod. ošetřete 
roztokem přípravku MOULD REMOVAL v poměru 1:4 
(roztok:voda) nebo omyjte přípravkem BALTISAN.  
Důkladně opláchněte vodou a nechte oschnout. 

 Neošetřený podklad: 
Případné nerovnosti egalizujte vhodným tmelem např. PRESTO 
nebo SPAKKELI a přebruste smirkovým papírem. Vzniklý 
prach odstraňte. Kovové plochy ošetřete základovým nátěrem, 
např. VALTTI ROSTEX METAL PRIMER nebo BALTIFOS. 
 

 Podklad se starým nátěrem: 
Omyjte přípravkem MAALIPESU, důkladně opláchněte vodou a 
nechte vyschnout. Před aplikací barvy OPTIVA SATIN 
proveďte na všech lesklých plochách matování povrchu, díry a 
praskliny ve starém nátěru vyplňte vhodným tmelem, např. 
PRESTO nebo SPAKKELI. 
 

Podmínky nanášení Okolní teplota a teplota podkladu by měla během aplikace a 
schnutí být nejméně + 5 °C (ne vyšší než + 40 °C) a relativní 
vlhkost vzduchu nižší než 80 %. 
 

Nanášení Před použitím důkladně rozmíchejte. Na nové, neošetřené 
plochy nanášejte dvě vrstvy  barvy OPTIVA SATIN. Na plochy 
se starým nátěrem doporučujeme provést jeden až dva  nátěry 
podle stavu povrchu a změny barvy. 
 

Čištění nástrojů Před čištěním odstraňte z nářadí přebytečnou barvu. Nářadí 
čistěte ihned po dokončení malování. 
 

Upozornění Symbol PKWiU: 24.30.11-50.16 
Kód výrobku B03 6003 01 složka C 
 B03 6001 01 složka A 
Norma: ZN-98/TB-6086 
 

 
 
 


