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TECHNICKÝ LIST 
JEHU 

STOPPING UP ALKYD PRIMER 

 POPIS VÝROBKU  
Těsnící alkydový základní nátěr.  
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

• Vhodný k použití jako základní nátěr, vyhlazující a střední nátěr na dřevo, 
dřevovláknité desky a kartonové povrchy v interiéru. 

••  Vhodné na dveře, okna a nábytek.   

  
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  

  
BÁZE AP  

BAREVNÉ ODSTÍNY Lze tónovat do všech barev Tikkurila. Přesnost odstínu se může lišit od vzorku. 

KONEČNÝ EFEKT   Matný         

TEORETICKÁ VYDATNOST v závislosti na savosti povrchu a metody nanášení. 

BALENÍ  0,333 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.  

APLIKAČNÍ METODA Štětec a váleček. 

OBJEMOVÁ SUŠINA  60 %  

HUSTOTA  Cca 1,6 kg/l (bílá) ISO 2811 

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

Proti prachu po 1 hodině. Povrch lze brousit a přetírat následující den.  

EU VOC 2004/42/EC [limitní 
hodnota Kat. A/g 350 g/l (2010)]  

Množství VOC je max. 350 g/l. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí čistěte White Spirit 1050 nebo s Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí). 

PŘEPRAVA A 
SKLADOVATELNOST 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 °C do + 25 °C. 
Špatně uzavřené nebo neúplné nádoby nevydrží dlouhodobé skladování. Chraňte před 
mrazem.  

  
 
NÁVOD K POUŽITÍ:  
 
PODMÍNKY APLIKACE:  
Natíraný povrch musí být suchý, teplota okolního vzduchu by měla být alespoň + 5 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 80 %. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: 
 
Nenatřené povrchy: 
Odstraňte prach a nečistoty z povrchu. Opravte uzly s prostředkem Oksalakka. 
 
Předtím natřené povrchy: 
Vyčistěte předtím natřené povrchy s čistícím prostředkem Maalipesu a důkladně opláchněte vodou. Vyplňte díry a praskliny s 
prostředkem Prestto Kalustekitti nebo Lakkakitti. Přebruste vyplněné plochy a odstraňte brusný prach. 
 
ZÁKLADOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ: 
Pro základování dřevěných povrchů JEHU PRIMER důkladně promíchejte a zřeďte asi s 5 % rozpouštědlem Alkyd Thinner 2010. JEHU 
PRIMER za normálních okolností není třeba ředit pro střední nebo pro natírání po broušení. JEHU PRIMER aplikujte štětcem nebo 
válečkem. 
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 NÁVOD NA ÚDRŽBU NATÍRANÉHO POVRCHU: 
V případě potřeby vyčistěte nejdříve po cca. 1 měsíci od natírání: Povrch očistěte neutrálním (pH 6-8) roztokem na mytí nádobí a 
jemným kartáčkem, houbou nebo čistícím hadříkem. Velmi znečištěné povrchy čistěte jemně alkalickým (pH 8-10) roztokem a čistícím 
hadříkem nebo houbou. Povrch důkladně opláchněte. 
 
Po povrchové úpravě se s povrchy musí zacházet opatrně po dobu několika týdnů, protože produkt dosáhne svou konečnou tvrdost a 
trvanlivost přibližně po jednom měsíci za normálních podmínek. Pokud je třeba povrchy očistit krátce po úpravě povrchů, očistěte je 
zlehka měkkým kartáčem nebo navlhčeným hadříkem. 
   
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:  
Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, 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:  
Vyvarujte se vylití do kanalizace, kanalizace a půdy. Recyklujte prázdné, suché plechovky nebo je zlikvidujte v souladu s místními 
předpisy. Kapalný odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad..    

  

  

  

  

  

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, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com,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 nichž 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. 
.  
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