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POPIS VÝROBKU  
Průhledná vodou ředitelná tónovatelná speciální glazura s kovově perleťovým efektem.     
VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

 Aplikujte na akrylátovou barvu jako například Harmony Interior Paint. Nátěr je 
průsvitný a proto konečný vzhled velmi závisí od základní barvy (jako například 
Harmony Interior Paint). Při změně světla se mění efekt natřeného povrchu. Viz 
návrhy na výběr odstínu ze vzorníku Taika. Dobré osvětlení zvýrazňuje dekorační 
efekt.  

  Pro vnitřní stěny, na kterých chcete vytvořit dekorační efekty.   

  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY    

  
PRODUKTOVÁ SKUPINA BAREV 
2012  

319 Jiné vodotěsné nátěry stěn a stropů pro vnitřní použití. 

BAREVNÉ ODSTÍNY  Taika barevná škála. 

KONEČNÝ EFEKT   Pololesklý         

STAVEBNÍ MATERIÁL EMISNÍ 
TŘÍDA 

M1  

OBJEMOVÁ SUŠINA  Cca 13 %   

HUSTOTA  1,1 kg / l (bez ředění) ISO 2811 

TEORETICKÁ VYDATNOST  8-12 m2/l (v závislosti od aplikační metody) 

BALENÍ  0,9 l a 2,7 l  

APLIKAČNÍ METODY Štětec, efektový váleček a tenký sametový váleček. Při aplikaci použijte váleček s 
krátkým vlasem. Použijte štětec nebo efektový váleček na vytvoření různých vzorů 
povrchu.  

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

Přetíratelný po cca 24 hod. Zcela vyschlý cca 2 dny. Vlhké, studené podmínky a silná 
vrstva zpomalují dobu schnutí.  

ODOLNOST   Suché smrštění: Podle instrukcí "Předtím natřené povrchy". Pokud chcete, můžete 
efektový povrch překrýt vodou ředitelnou barvou na stěny. 
Proti vymývání: odolává lehkému tření vlhkým hadříkem. 
Tepelná: +85°C, ISO 4211-3  

EU VOC 2004/42/EC [limitní 
hodnota Kat. A/l 200 g/l (2010)]  

Množství VOC je max. 200g/l 
 

ŘEDIDLO  Voda    

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Odstraňte přebytek barvy z nářadí. Nářadí je třeba umýt mýdlem a vodou. K čištění 
mírně ztvrdlé barvy doporučujeme Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů).   

PŘEPRAVA A 
SKLADOVATELNOST 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. 
Chraňte před mrazem. 
VAK / ADR: neregulované 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
PODMÍNKY APLIKACE: Povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu nejméně + 10 ° C a relativní vlhkost vzduchu pod 70%. 
PŘÍPRAVA PODKLADU: Nenatírané povrchy: odstraňte špínu a prach z nenatíraných povrchů. Povrch vyspravte s Presto nebo 
Spakkeli tmelem a proschlý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. 
Předtím natřené povrchy: povrch odmastěte se zředěným Maalipesu čisticím prostředkem, důkladně opláchněte vodou a nechte 
proschnout. Odstraňte odlupující se nátěr. Vhodným tmelem od Tikkurila vyspravte praskliny, díry a kazy atd. Zajistěte, aby všechny 
lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zmatněné. Odstraňte prach po broušení. 
ZÁKLADOVÁNÍ: Jako základní nátěr použijte Harmony/Feelings Interior Paint. Aplikujte 2 nátěry. Použijte váleček s krátkým vláknem 
určený pro hladké povrchy, vytvářející jemnou strukturu a nanášejte co nejtenší vrstvu jak je to možné. Pro dokonalý konečný vzhled 
Taika Pearl Glaze musí být povrch co nejlépe vyspravený, tak vyhlazený jak je to jen možné. Základování povrch by měl být co 
nejrovnější a hladký, protože Taika Pearl Glaze nepokrývá chyby a nerovnosti povrchu (např. Vyspravené plochy), místo toho je jich 
zvýrazňuje. 
Výrobek je transparentní (průsvitný) a konečný vzhled závisí na podkladové barvy. Vhodný odstín podkladového nátěru pod Taika Pearl 
Glaze naleznete v Taika vzorníku. Například šedá barva společně s Taika Pearl Glaze vytváří skutečný stříbrný efekt, zlato - žlutá 
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interiérová barva se doporučuje používat se zlatou Taika Pearl Glaze. Na druhé straně, výrazně různorodé povrchové efekty mohou být 
vytvořeny výběrem odvážné odlišné barvy nátěru. 
APLIKACE: Natírání větších povrchů: před použitím dobře promíchejte. Použijte váleček s krátkým vlasem navrženým pro hladké 
povrchy na aplikaci glazury na větší plochy cca v 1 metrových pásech. Pak použijte váleček na roztírání glazury v dlouhých svislých 
tazích k dosažení plynulých přechodů. Nátěr roztáhněte do co nejtenčí vrstvy a glazuru rozneste rovnoměrně po povrchu. Na šablony 
použijte ochrannou pásku, kterou ihned po natírání odstraňte. Aplikujte 2 nátěry pro více působivý a dokonalý povrch. 
Poznámka: Pokud je povrch dobře udělaný, práce s výrobkem je jednoduchá pro profesionály i pro začátečníky, ovšem při malování 
velkých ploch jsou požadované dovednosti a zkušenosti. 
EFEKTY: natřete malou část (cca 1m²) na 1 krát. Nejdříve použijte váleček s krátkým vláknem a nátěr aplikujte ve větším množství. Po 
nanesení použijte efektový váleček, štětec nebo houbu pro vytvoření vzorů. Dříve si však zkušebně naneste tenkou vrstvu na kartonový 
papír nebo jiný podklad. 
Taika Pearl Glaze je vhodná pro aplikaci přes malířské šablony. Pro podrobnější instrukce si prostudujte Tikkurila malířskou brožuru. 
ÚDRŽBA: Ne dříve než 1 měsíc po natírání: Povrch čistěte s neutrálním (pH 6-8) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo 
hadrem. Důkladně opláchněte vodou a ihned osušte. 
UDRŽOVÁNÍ: Podle pokynů v části předtím natřených povrchů. Pokud chcete, můžete natřít efektový povrch s vodou ředitelnou barvou 
na stěny.  
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. 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.   
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné obaly by měly být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Tekutý odpad 
zlikvidujte v souladu s místními předpisy.  
 
   

VVýýrroobbccee::    
Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné  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 musí 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. 
 
V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučené v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o 
vhodnosti pro zamýšlené použití, takové užití probíhá na vlastní nebezpečí. 


