
FEELINGS 
interiérová barva 
 
 
 

 

POPIS 
 

Tónovatelná, plně matná, omyvatelná akrylátová barva.    
 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Vhodná pro aplikaci na vnitřní štukované omítky, betony, zdivo, 
stavební desky, sádra, dřevotřísku, MDF. Také vhodná pro 
aplikaci na dříve natírané plochy, a na plochy natřené 
alkydovými barvami v souladu s pracovním postupem. Není 
vhodné pro nátěry nábytku, dveří a pod.  
 

  
 

Vzhled Plný mat 
 

Vydatnost nesavé materiály: 10 - 12 m2/litr na  vrstvu. 
Savé materiály:  7 - 9 m2/litr na vrstvu. 
 
 

Obsah sušiny  
(objemové %) 

40%.( v závislosti na odstínu) 
 
 

Specifická hmotnost 
 

1,3 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 prachu  po 30 min. 
Přetiratelné  po 2 hodinách. 

Báze  A a C 



 

FEELINGS 
interiérová barva 
 
  
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 Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro bezvzduchové stříkání 
použijte trysku 0,018 - 0,023“  
Ředit max.: 0-10% vody. 
 

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 Nástroje čistit vodou okamžitě po použití nebo v přestávkách. 

 
 

Odstín Odstíny vzorkovnice MONICOLOR NOVA (2024 odstínů) a 
vzorkovnice Feelings 
 
 

Balení 
 

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

 


