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POPIS VÝROBKU 
Plně matná nízko zápachová vodou ředitelná akrylátová barva na vnitřní stěny a stropy. Má vysokou omyvatelnost.  
VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

 Na vnitřní nátěry stěn a stropů, omítky, beton, panely a cihlové povrchy, MDF, tapety, atd. 

 Feelings Interior Paint může být použita na přemalování povrchů předtím natřených vodovými nebo alkydovými barvami. 
Feelings Interior Paint je vhodná jako podkladový nátěr pod dekorační barvu Feelings Effect Paint. 

    
TECHNICKÉ PARAMETRY  

  

KÓD VÝROBKU 721_6001/3 

HUSTOTA  cca 1,3 kg/l, ISO  2811 

SUŠINA cca 40% 

BÁZE A a C 

VZORKOVNÍK Tikkurila Symphony 2436 vzorník. 

OBLAST ODSTÍNŮ Bílá a podle celého vzorníku Tikkurila Symphony Colour Collection. 

STUPEŇ LESKU Plný-mat. 

BALENÍ  0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l a 18 l 

VYDATNOST  10-12 m2/l  pro nenasákavé povrchy, na jeden nátěr.  
7- 9  m2/l pro absorbující povrchy. 
Uvedená vydatnost je orientační a závisí na mnoha faktorech včetně textury, 
pórovitosti a na způsobu aplikace.  

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

Zaschlá na dotek po ½ hodině a přetíratelná po 1-2 hodinách.   

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

VOC max. < 30g/l.    
  

APLIKACE Štětcem, válečkem nebo stříkáním. 
Pro aplikaci bez vzduchovým stříkáním použijte trysky 
0,017 "- 0,021" (0,43 - 0,53mm). 

ODOLNOST VŮČI Mytí: odolává více než 5000 cyklům (SFS 3755) 
Teplu: do 85°C (ISO 4211-1,4211-3) 

ŘEDIDLO  Voda 
Pokud je to nutné zřeďte do 10% s vodou.  

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí čistěte ihned po použití s vodou nebo s čističem na nářadí Tikkurila 
Pensselipesu, který je doporučen na ztvrdlou barvu. 

PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST 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: - 

FINSKÁ EMISNÍ KLASIFIKACE M1  

  
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 a odmaštěný, zbavený nečistoty, olejů, vosku, rzi, odlupujícího se nátěru a povrchových 
skvrn. Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čisticími prostředky a odstraňovačem plísní Tikkurila. Vhodným tmelem od Tikkurily 
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. Bodově natřete všechny holé plochy na předtím 
natřených površích s Feelings Interior Paint. 
POUŽITÍ: Před použitím důkladně promíchejte a aplikujte 2 vrstvy Feelings Interior Paint. 
ÚDRŽBA: Ne dříve než 1 měsíc po natírání: Povrch čistěte s neutrálním (pH 6-8) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo 
hadrem. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým (pH 9-10) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo hadrem. 
Důkladně opláchněte. Během několika týdnů po natírání s povrchem zacházejte opatrně, protože barva vytvrdne při normálních 
podmínkách po 1 měsíci. Pokud je třeba povrch vyčistit dříve, čistěte jen lehce s jemně navlhčeným hadrem nebo mopem. Údržbový 
nátěr může být proveden s Feelings Interior Paint nebo s podobnou vodou ředitelnou barvou. 
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PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních 
předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů. 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE  
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. S výrobkem manipulujte opatrně. Zabraňte dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou 
a vdechování prachu ze stříkání. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. 
 

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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


