
TECHNICKÝ LIST  
PANEL ACE (KIVA PANEL LACQUER)  

 

Datum vydání:  Datum revize:  Vydání č:  Strana č.: 1   

07.01.2010  27.10.2015   2.0  Počet stran: 1 

 

 

POPIS VÝROBKU 
Vodou Ředitelný akrylátový lak určený na vnitřní dřevěné povrchy. Obsahuje UV-ochranný prostředek, který efektivně zabraňuje pronikání UV 
záření ze slunce a vytváří dlouhodobou ochranu proti tmavnutí dřeva. Je dostupný v polomatném a matném provedení.  
VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE 

 Dřevěné obložení, stěny, stropy, dveře, beton a cihlové zdi. Panel Ace se používá jako ochranný lakový nátěr pro mořené povrchy. 
Není vhodný na podlahy a nábytek.   

 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

  

KÓD VÝROBKU 845/6_6404 

HUSTOTA  cca 1,0 kg/l, ISO 2811 

SUŠINA cca 22% 

BÁZE EP 

OBLAST ODSTÍNŮ Vzorník Tikkurila Interior Lacquer colour card. 

STUPEŇ LESKU Polomatný a matný. 

BALENÍ  0,9 l, 2,7 l a 9 l 

VYDATNOST 8-12 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu 
a způsobu aplikace. 

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

Zaschlý proti prachu po 1/2 hodině, přebrousit a přetřete po 2-3 hodinách. Připraven k 
použití na další den. Ošetřený povrch kompletně vytvrdne po 2 týdnech. Během této 
doby byste neměli povrch čistit, mechanicky namáhat a ukládat na něj předměty.   

EU VOC 2004/42 / EC [limitní 
hodnota Kat. A/e 130 g/l (2010)] 

Obsah  VOC ˂ 130g/l.    
 

APLIKACE Štětcem nebo stříkáním. Polyesterové nebo nylonové štětce jsou nejlepší pro natírání 
s Panel Ace . 

ŘEDIDLO Pokud je nutné zřeďte do 5% s vodou.   

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí očistěte s vodou.  

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: není klasifikována. 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně + 10ºC a relativní vlhkost 
vzduchu nižší než 80%. 
PŘÍPRAVA: Dřevěný povrch musí být suchý, očištěný od špíny, vosku, mastnot a odlupujícího se nátěru. 
Nenatřené dřevěné povrchy: navlhčete s čistou vodou tak, aby se chloupky oživilo a po vyschnutí je odstraňte s brusným papírem a odstraňte 
prach po broušení. 
Předtím natřené povrchy: Odstraňte zbytek laku a nátěru, který se odlupuje. Jako čisticí prostředek použijte Maalipesu. Poté povrch důkladně 
opláchněte. Na vyspravení prasklin, děr a trhlin dřevěných povrchů použijte Prestia Filler. Zajistěte, aby všechny tmelené a lesklé povrchy byly 
důkladně přebroušeny. 
POUŽITÍ: Před použitím Panelli-Ace dobře promíchejte a občas i během aplikace, abyste zajistili, že barviva/zmatňovací prostředek jsou dobře 
vpleteny do laku. Pokud je třeba, zřeďte s vodou. Lak aplikujte na povrch 2-krát ve směru textury dřeva. Aplikujte zkušební nátěr na kousek 
dřeva, abyste zjistili, zda je odstín Obarvený laku vyhovující. Konečný odstín povrchu závisí na typu dřeva, tvrdosti dřeva, původního přírodního 
odstínu a počtu aplikací. První nátěr tónovaného laku vždy nařeďte od 20 do 30%. Požadovaný odstín a stupeň lesku se obvykle dosáhne po 
aplikaci 2 vrstev. Lak nanášejte na celý povrch bez přerušení, abyste předešli vzniku tmavších spojů. 
ÚDRŽBA: Ne dříve než 1 měsíc po natírání: Povrch čistěte s neutrálním (pH 6-8) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo 
hadrem. Povrch nenechávejte mokrý. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým (pH 8-10) čisticím prostředkem s mopem, houbou 
nebo hadrem. Důkladně opláchněte vodou. 
Údržbu nátěru můžete provádět s Panel Ace, nebo s podobným vodouředitelným lakem. 
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 podle EC směrnice 99/45 / EC 
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. S výrobkem manipulujte opatrně. Zabraňte dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování 
výparů / spreje. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.  
 
Výrobce: Tikkurila Oyj, POBox 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.  


