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TECHNICKÝ LIST 
                PANSSARIMAALI 

 ALKYDOVÁ BARVA PRO KOVOVÉ POVRCHY/ POLOLESKLÁ 
 

data 

 

POPIS VÝROBKU 
Alkydová barva s aktivním antikorozním pigmentem. 
    
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

 Plechové střechy, okapové systémy, potrubí, ochranné plechy, zábradlí a ocelové 
konstrukce. 

 Vhodná pro venkovní nátěry základovaných, žárově pozinkovaných, hliníkových a 
ocelových povrchů a povrchů předtím natřených alkydovými barvami.   

 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
HUSTOTA  1,0–1,3 kg/l závisí na odstínu, ISO 2811 

OBJEMOVÁ SUŠINA cca 55 % 

BÁZE BAREV A a C 

BAREVNÉ ODSTÍNY vzorník: 
Paints for metal roofs, Paints for Roofs 2018. 
Může být tónovaný v Tikkurila odstínech. 
Standardní odstíny: černá (0202), stará měď (0296), železná červená (0384), tráva (0357). 

STUPEŇ LESKU Pololesklý. 

BALENÍ A Báze: 0,9 l, 2,7 l, 9 l a 18 l. 
C Báze: 0,9 l, 2,7 l, 9 l a 18 l. 

VYDATNOST 8-12 m2/l  

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

Zaschlá na dotek po 3-5 hodinách, další nátěr doporučujeme udělat na další den.   

APLIKACE Štětec nebo sprej. Naneste barvu nejlépe štětcem nebo alternativně válečkem nebo 
sprejem. Po válcování okamžitě ukončete štětcem. Na stříkání používejte trysku 0,011 "-
0,015" (nominální úhel obvykle 40 °) a v případě potřeby zřeďte produkt až do 10 % 
objemu. 

ODOLNOST VŮČI Povětrnosti: Dobrá, také v průmyslovém a mořském ovzduší. Povrch barvy se postupně 
stane matným v důsledku vlivu počasí. 
Opotřebení: Dobrá. 
Chemikáliím: Odolává terpentýnu, White Spirit a metylalkoholu, neodolává např. silným 
ředidlům. 
Olejem a tukem: Odolává mazacím olejům a tukům. 
Teplu: 80 °C, ISO 4211-3 

ŘEDIDLO White Spirit 1050.   

SMĚŠOVACÍ POMĚR Pokud je to nutné, řeďte do 5 % s White Spirit 1050. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí očistěte s White Spirit 1050, nebo s čističem na nářadí Tikkurila Pensselipesu. 

EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota 
Kat. A/i 500 g/l (2010)] 

Panssarimaali obsahuje max. 500 g/l VOC. 

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.  
ADR/RID: UN1263/3/III 

 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
 
PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ:  
Povrch, který se má natřít, musí být suchý a teplejší než okolní vzduch. Během natírání a sušení musí být teplota vzduchu, povrchu a 
barvy nejméně + 5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Rychlost sušení je silně ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu, teplotou a 
rychlostí větru. Upozornění: Teplota povrchu nesmí být vyšší než + 40 °C, jinak se rozpouštědla vypaří příliš rychle. Toto může způsobit 
např. vznik pórů, bubliny a oslabení přilnavosti. Natírání si naplánujte tak, aby měl vytvořený film dost času na uschnutí před padnutím 
večerní rosy. Rosa degraduje barvu. 
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PŘÍPRAVA APLIKACE:  
Nenatřené povrchy:  
Nové pozinkované plechové střechy se nedoporučuje natírat dříve než po první zimě. Nejlepší přilnavost se dosáhne pomocí 
mechanického nebo chemického ošetření (zdrsnění) pozinkovaného povrchu i pomocí vlivu povětrnostních podmínek. Odstraňte 
jakoukoli bílou korozi / rez z povrchu broušením nebo drátěným kartáčem (do stupně St2). Odstraňte jakékoliv látky rozpustné ve vodě, 
špínu, ve vodě rozpustné soli, tuky a oleje z povrchu s Panssaripesu a kartáčem. Opláchněte důkladně vodou a nechte dobře vysušit. 
Hliníkové plochy musí být před aplikací barvy zdrsněné. Celý povrch natřete s antikorozní základní barvou Rostex Super. Rostex Super 
může být dokončen s Panssarimaali až po několika hodinách. Dokončení by však mělo být provedeno nejpozději do 4 dnů po aplikaci. V 
opačném případě musí být základovaný povrch zdrsněný, aby byl zcela matný, opláchnut a vysušený před dokončením 
Předtím natřené povrchy:  
Odstraňte popraskanou barvu a rez pomocí škrabky nebo drátěného kartáče (do stupně St2). Silné odlupování znamená, že stará barva 
má obecně špatnou přilnavost. V takovém případě důkladně odstraňte starou barvu (např. škrabkou, drátěným kartáčem, tlakem nebo 
tlakovým pískováním). 
Umyjte předtím natřené povrchy s čistícím prostředkem na střechy Panssaripesu a kartáčem, pak je důkladně opláchněte vodou a 
nechte uschnout. Plochy, které byly očištěny od rzi nebo nenatřené holé povrchy bez barvy natřete s antikorozní základní barvou Rostex 
Super. 
 
POUŽITÍ:  
Natírání ukončete 1-2 vrstvami nátěru s Panssarimaali v závislosti na pokrytí, jedna vrstva obvykle postačí je-li tloušťka suchého filmu 
alespoň 40-60 μm. Před použitím Panssarimaali důkladně promíchejte, a pokud je to nutné zřeďte s White Spirit 1050 od 0-5 %. 
Naneste nátěr přednostně štětcem nebo alternativně válcem nebo stříkáním. Po aplikaci stříkáním poslední nátěr aplikujte štětcem. 
Vyhraďte si potřebné množství barvy na určitý souvislý povrch a vymíchejte ji v jedné nádobě, abyste tak předešli možným barevným 
rozdílům.  
Poznámka! Nepoužívejte odstín vytvořený z báze C spolu s hotovým odstínem od výrobce. 
Klouzavost povrchu může být redukovaná přidáním Liukueste powder prášku (protismykový materiál) do barvy (1/3 l do 10 l). Aplikujte 
dva nátěry barvy, pokud používáte Liukueste powder tak, že druhý nátěr bude obsahovat protiskluzový materiál. 
 
ÚDRŽBA:  
S povrchem zacházejte opatrně. Za normálních okolností nátěr zcela vytvrdne po 4 týdnech. Pokud je třeba čištění, použijte jemný 
kartáček, mop nebo navlhčený čistící hadřík. Po 1 měsíci očistěte povrch s Huoltopesu s vodou v poměru 1:10. Velmi špinavé povrchy a 
skvrny očistěte s Huoltopesu s vodou v poměru 1: 1. Povrch důkladně opláchněte a nechte uschnout. 
Údržbový nátěr: Nátěr Panssarimaali může být udržován nátěrem s Panssarimaali, jinými alkydovými nátěry určenými na plechové 
střechy nebo Panssari Akva. 
 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:  
Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů. 
 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které by měly být dodržovány. Další údaje o nebezpečných účincích jsou uvedeny v 
bezpečnostním listu. Bezpečnostní listu je k dispozici na požádání klienta. 
 
 
 
 
 
Výrobce: 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 
 
Distributor: 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.  

http://www.tikkurila.com/
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