
Technický lisT

FeelinGs eXTRA DURABle
vrchní malířská barva do vlhkých prostor

 

■ POPIS  
Pololesklá nebo polomatná nízkozápachová vodouředitelná 
vinyl akrylátová latexová vrchní barva s mimořádnou odolností 
obsahující protiplísňový prostředek, určená na vnitřní stěny a 
stropy, zejména do vlhkých prostorů nebo kde se požaduje časté 
omývání stěn se silnými čistícími a dezinfekčními prostředky. 
 

■ PŘÍKLADY POUŽITĺ
Omítky, beton, panely a cihlové povrchy, MDF, atd. Feelings 
Extra Durable může být použitá jako základní barva na dřevěné 
a kovové povrchy. Rovněž se používá na přemalování povrchů 
předtím natřených vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou 
vytvrzovanými barvami. 
 

■ TECHNICKÉ ÚDAJE

 

■ NÁVOD NA POUŽITĺ 
Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistoty, 
olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn. 
Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky 

a odstraňovačem plísní MOulD REMOval. PREstO tmelem od 
tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž 
tak nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou 
barvou natřené a tmelené povrchy byly zbavené lesku (např. 
zbroušením). 
 
Základní nátěr: s FEElings univERsal PRiMER natřete celé, 
ještě nenatřené stěny a stropy a bodově všechny holé plochy na 
předtím natíraných stěnách a stropech. všechny holé dřevěné 
plochy natřete s unica aDhEsiOn PRiMER a holé kovové plochy 
s unica MEtal PRiMER. v prostorách se zvýšenou vlhkostí by 
měl být na stěny a stropy aplikovaný základní nátěr FEElings 
MOistuRE stOP ještě před aplikovaním základního nátěru 
FEElings univERsal PRiMER a FEElings ExtRa DuRablE. 
 
Podmínky pro natírání: natíraný povrch musí být suchý, teplota 
vzduchu musí být nejméně +5 ºc, a relativní vlhkost vzduchu nižší 
než 80 %. 
 
Natírání: Před použitím dobře promíchejte a aplikujte dvě vrstvy 
FEElings ExtRa DuRablE. 
 
Čištění nářadí: ihned po práci nářadí 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 škodlivý. s výrobkem 
manipulujte opatrně. vyhněte se déletrvajícímu kontaktu 
s pokožkou a vdechovaní prachu ze stříkání.

bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

■ SKLADOVÁNĺ a PŘEPRAVA
chraňte před mrazem. 
aDR/RiD - 

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: 
 
 
 

Sušina:

Hustota:

Aplikace: 
 
 
 

Doba schnutí při 23 °C 
a relativní vlhkosti 

vzduchu 50 %

Báze barev:

Konečný efekt:

Rozsah odstínů: 

Odolnost vůči: 

Balení:

7–10 m2/l na jeden nátěr.  
výše uvedená vydatnost je orientační, 
a je závislá od mnohých faktorech 
včetně textury, pórovitosti a na 
způsobu aplikace

kolem 36 % 

kolem 1,2 kg/l

Štětcem nebo válečkem. Zakončete 
dekoračním válečkem.  
Ředění: Je li to nutné zřeďte do 5 % 
vodou. 

Zaschlý na dotyk po 2 hodinách a 
přetíratelný po 4 hodinách. Úplně 
vytvrzený po 2 – 3 dnech 

a a c

Pololesk, polomat

bílý a podle celé vzorkovnice tikkurila 
symphony colour collection

Omývání: odolává víc jako 10 000 
cyklům (sFs 3755) 

chemikáliím: dobrá (isO 2812-1) 

teplu: do 85 oc (isO 4211-1, 4211-3) 

Finská emisní klasifikace: M1

10 l, 3 l, 1 l


