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TECHNICKÝ LIST 
         FEELINGS EXTRA DURABLE  

data 

 

POPIS VÝROBKU 
Vodou ředitelná akrylátová vrchní barva obsahující protiplísňový prostředek, určená na vnitřní stěny a stropy, zejména do vlhkých 
prostorů, kde se vyžaduje časté mytí stěn.       
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 
Omítky, beton, panely a cihlové povrchy, MDF, atd. Feelings Extra Durable může být použit na základování dřevěných a kovových 
povrchů. Vhodná také na přetírání povrchů předtím natřených vodou ředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzovanými barvami. 

     
TECHNICKÉ PARAMETRY  

  

VÝDATNOST 5-8 m2/l na jeden nátěr. 
Uvedená vydatnost je orientační, a závisí na mnohých faktorech včetně textury, 
pórovitosti a na způsobu aplikace. 

SUŠINA  cca 40% 

HUSTOTA cca 1,2 kg/l, ISO 2811 

APLIKACE Štětcem, válečkem nebo stříkáním. 
Ředění: Pokud je třeba, řeďte do 5% s vodou. 

DOBA SCHNUTÍ  
(23°C a 50% relativní vlhkost 
vzduchu )   

Zaschlý na dotek po 2 hodinách a přetíratelná po 4 hodinách. Zcela vytvrzená po 2-3 
dnech. 

BÁZY  A a C   

ROZSAH ODSTÍNU   Bílá a podle celého vzorníku Tikkurila Symphony Colour Collection - Tikkurila 
Symphony 2436 Colour Card.  

STUPEŇ LESKU Polomat. 

ODOLNOST VŮČI Mytí: odolává více než 10 000 cyklům (SFS 3755) 
Chemikáliím: dobrá (ISO 2812-1) 
Teplu: do 85°C (ISO 4211-2 a ISO 4211-3) 

BALENÍ  0,9l, 2,7l, 9l a 18l   

EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota 
Kat. A/a 30 g/l (2010)]  

Obsah  VOC max. < 75 g/l.    
 

FÍNSKA EMISNÍ KLASIFIKACE M1. 

PŘEPRAVA A SKLADOVATEĽNOST Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem 
atmosférických podmínek. Přepravní a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 ° C 
do + 25 ° C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. VAK / ADR.  

  
NÁVOD K POUŽITÍ:  
PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně + 5ºC a relativní vlhkost vzduchu nižší 
než 80%. 
PŘÍPRAVA: Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený špíny, olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn. 
Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky a odstraňovačem plísní od Tikkurila. Vhodným tmelem od Tikkurila 
vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. jakož i nerovné povrchy. Zajistěte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené 
povrchy byly důkladně zmatněné. Zajistěte, aby byl povrch důkladně připravený. 
ZÁKLADNÍ NÁTĚR: S Feelings Universal Primer natřete celé ještě nenatírané stěny a stropy a bodově všechny holé plochy na předtím 
natíraných stěnách a stropech. Všechny holé dřevěné plochy natřete s Otex Adhesion Primer a holé kovové plochy s Rostex Super. V 
prostorách se zvýšenou vlhkostí by měl být na stěny a stropy aplikovaný základní nátěr Feelings Moisture Stop ještě před aplikováním 
základního nátěru Feelings Universal Primer a Feelings Extra Durable. 
POUŽITÍ: Před použitím důkladně promíchejte a aplikujte 2 vrstvy Feelings Extra Durable.   
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Ihned po práci nářadí očistěte s vodou. Ztvrdlou barvu doporučujeme odstranit s čističem nářadí Tikkurila 
Pensselipesu. 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší 
informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.  
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné obaly je třeba recyklovat nebo likvidovat podle místních předpisů. Odpad likvidujte v 
souladu s místními předpisy.  
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VVýýrroobbccee::    
Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace 
VANTAA, www.tikkurila.com 

DDiissttrriibbuuttoorr::    
Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz 
 
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. 
Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých 
je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s 
našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


