
Technický lisT

PURe WhiTe – Vysoce prodyšná krylátová malířská barva

 

■ POPIS  
Vodouředitelná akrylátová barva pro natírání vnitřních stěn a 
stropů. Povrchu dává plně matný vzhled. Pure White má 
vynikající krycí schopnost a otěruvzdornost. Poskytuje dlouhodobý 
dekorační efekt a díky mikroporézní struktuře, dovoluje natřenému 
povrchu dýchat. 
 

■ PŘÍKLADY POUŽITĺ
Pro dekorativní a ochranné natírání stěn a stropů v obytných 
a veřejných budovách. Vhodná pro omítky včetně vápenno-
cementových omítek, suchého zdiva, betonu, dřeva 
a dřevovláknitých povrchů. 
 

■ TECHNICKÉ ÚDAJE

 

■ NÁVOD NA POUŽITĺ 
Příprava podkladu: 
Vhodná na natírání betonu nebo holé omítky po 3 týdnech 
proschnutí. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený 
nečistot, tuků, a povrchových skvrn. Odstraňte popraskaný 
a odlupující se starý nátěr, v případě klihových barev odstraňte 
celý povrch nátěru. Pure White není vhodná pro natíraní 
povrchů předtím natřených s vápnem. Vyspravte díry a praskliny s 
tikkurila PrestO Filler. V případě, že je povrch savý, natřete 
jej základem s tikkurila OPtiVa Grunt. 
 
Podmínky pro natírání: natíraný povrch musí být suchý, teplota 
vzduchu a povrchu musí být nejméně +5 °C až +25 °C. 
 
Natírání: Barvu není nutno ředit. Před použitím je nutné barvu 
dobře promíchat. aplikujte 2 nátěry štětcem, válečkem nebo 
stříkáním. Při natírání štětcem a válečkem, může být zředěna 
malým množstvím vody do požadované hustoty, pro stříkání 
do 20%. Zaschlá na dotyk přibližně po 2 hodinách, přetíratelná 
minimálně po 4 hodinách. 
 
Čištění nářadí: nářadí ihned očistěte vodou. 

■  PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle 
místních předpisů. tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními 
předpisy pro nebezpečný odpad. 

■  ZDRAVOTNĺ A BEZPEČNOSTNĺ 
KLASIFIKACE podle ES Směrnice 99/45/EHS

Výrobek není klasifikován jako zdraví nebezpečný.Po dobu 
aplikace a po aplikaci musí být uzavřené prostory dobře větrané, 
až do úplného vyvětrání. Potom se místnost může použít. 
uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 
  
Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. 

Veškeré technické a obchodní informace Vám poskytnou pracovníci společnosti:
tikkurila s.r.o., Minická 635, 278 01 kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 704 576, fax: +420 315 721 082, www.tikkurila.cz, www.tikkurila.com

Výše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních 
testů a praktických zkušeností a jsou platné od datumu 
uvedeného na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena 
systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001 
a ISO 14001. Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody, 
které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo 
nevhodným použitím.

Vydatnost: 
 

Viskozita:

Aplikace: 

Ředidlo: 

Doba zasychání 
při 23 °C a relativní 

vlhkosti vzduchu 50 %

Konečný efekt: 

Báze: 

Skladování a doprava: 
 

Balení:

Do 12 m²/l na jeden nátěr; vydatnost 
závisí na savosti povrchu a způsobu 
aplikace

max. 1,49 g/cm3 

Štětcem, válečkem nebo stříkáním 

Voda

na dotyk 2 hodiny, přetíratelný po 
4 hodinách.  

Plný mat

Bílá

Chraňte před mrazem a uV zářením. 
skladujte v dobře uzavřených nádobách 
při teplotě 5 °C–25 °C. aDr/riD

3 l, 10 l


