
FEELINGS 
barva pro dekorativní efekty 
 
 
 

 

POPIS 
 

Plně matný akrylátový nátěr pro tvorbu dekorativních efektů..    

PŘÍKLADY POUŽITÍ Vhodná pro aplikaci v interiérech v suchém prostředí na podklad 
dříve opatřený nátěrem Feelings barva pro interiéry.  Není 
vhodné pro nátěry nábytku, dveří a pod.  
 

  
Vzhled Plný mat 

 
Vydatnost 13 - 18 m2/litr 

 
 

Obsah sušiny  
(objemové %) 

20%.( v závislosti na odstínu) 
 

Specifická hmotnost 
 

1,1 kg / litr podle odstínu. 

Odolnost 
 

Omytí:                   Odolává Otření vlhkým hadrem. 
Chemikáliím:        Odolává běžným čistícím prostředkům 
        a slabým rozpouštědlům jako např.: lakový 
       benzin   
            
Teplotě:       do + 85°C. 
 

Schnutí 
(Při teplotě 23° a vlhkosti 
vzduchu 50 %) 

Proti doteku  po 3 hodinách. 
 
 
 

Báze  CAP 
 
 

Tónování Podle vzorkovnice Feelings. Výsledná  barva efektu závisí také 
na sytosti použitého podkladového odstínu.  
 

Skladování a přeprava Chraňte před mrazem 
 



 

FEELINGS 
barva pro dekorativní efekty 
 
 
  
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Příprava povrchu 
 

 
Nenatřené plochy:  
Odstraňte prach  a nečistoty. V případě potřeby vyplňte 
praskliny a díry vhodným Tmelem ( Presto filler ) přebruste  a 
znovu zbavte prachu. Aplikujte barvu Feelings ve dvou 
nátěrech.   
Dříve natírané 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 oschnout. 
Praskliny vyplňte vhodným tmelem přebruste  a zbavte prachu. 
 

Metody nanášení Nátěr před použitím důkladně promíchejte. 
Nanášejte válečkem v tenké vrstvě a ihned dokončete nanesením 
požadovaného dekorativního vzoru vhodným nástrojem. 
Postupujte v pruzích o šířce přibližně  1 m . Průběžně očistěte 
nářadí od přebytečné barvy  otřením o čistou lepenku a pod. 
Doporučujeme  si techniku vyzkoušet na nečisto. 
Podrobnější návod a tipy najdete v balíčku Felings Kit.  
     

Ředidlo Voda.  
Pro štětec a váleček až 10% vody podle poréznosti podkladu. 
Pro bezvzduchové stříkání až 5% vody. 
Pro vzduchové stříkání  až 10% vody.  
      

Podmínky nanášení 
 

Během aplikace a zasychání by neměla být teplota vzduchu nižší 
než +15 °C a relativní vlhkost vzduchu 30-70 %. Chraňte před 
mrazem. 
 

  
Čištění nástrojů Před mytím nářadí vytřete přebytečnou barvu. Nástroje čistit 

vodou okamžitě po použití nebo v přestávkách. 
 

Bezpečnost práce  Barva Feelings není klasifikována jako zdraví nebezpečná. 
Předcházejte dlouhodobému kontaktu s pokožkou a vdechování 
aerosolů. 
Bezpečnostní list na vyžádání. 
 

Balení 
 

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

 


