
 Technický list  
 

                ANTIK PATINA        
         patinovací roztok                                     3560; 3561; 3562 
 
Popis ANTIK PATINA je výrobek formulovaný v souladu s nejstaršími tradicemi restaurátorů nábytku.  Na bázi 

přírodní živice, dodává veškerým povrchům starobylý a patinovaný vzhled. Téměř bez zápachu, ihned připraven 
k použití, snadno aplikovatelný. 

 
Způsob použití  Naneste na povrch zbavený od vosku, oleje a mastnoty. Aplikujte ANTIK PATINU pomocí štětce nebo 

tampónem (hadříku) jednotným způsobem, zafixujte odstín pomocí podkladního tmelu TURAPORI IN GEL. 
Odstraňte veškeré přebytky ANTIK PATINY pomocí ocelové vaty 000 nebo setřením hadříkem - pro vytvoření 
kresby imitující starobylost.  Nechejte vyschnout alespoň po dobu 4-6 hodin při 20 °C. Zafixujte ANTIK 
PATINU pomocí TURAPORI IN GEL, dokončete povrch pomocí šelakové politury VERNICE A TAMPONE, 
nebo navoskujte včelím voskem v pastě HOLZWACHS  CERA D´API. 
 
 

Pro dosažení patinovaného vzhledu na nábytku a dřevě obecně. Výrobek se může chovat různě na různých 
typech dřeva. Předem je třeba provést zkoušku. Před použitím protřepat.  

 
Podklad Dřevo. 

Technické 
parametry -  Konzistence     tekutá 
 -  Barva      barevný 
 -  Zápach      typický 
 -  Měrná hmotnost     0,889 kg/l 
 -  Rozpustnost ve vodě    rozpustný 
  Výrobek, který není určený pro použití podle nařízení 2004/42/EU 
 
  
Aplikace Štětec, hadřík-polna 

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C 

Vydatnost  10-12   m2/l  

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Kovové obaly 500 ml; 1 l;  5 l;  400 ml sprej 

Skladování 

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +28 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED 
MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým 
teplem. Při používání a manipulací tohoto přípravku nekouřit. 

                               Bezpečnost práce a bezpeč. normy                                                                                                                                                         
Signální slovo: Varování. H315 Dráždí kůži. Obsahuje : Xylen (směs isomerů).                                                                                  
Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným 
použitím vyperte.  

Likvidace obalů 
Zbytky produktu je třeba považovat za speciální nebezpečný odpad. Likvidace musí být provedena prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v 
souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Kód odpadu  08 01 11* Odpadní barvy a laky 
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.         N nebezpečný odpad.  Obaly 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné. 
Nevyhazujte odpad v původním obalu. 
  
Upozornění 
Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce.  Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku.  Ve skutečnosti jsou 
odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti, určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou 
aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti. 
 
 
 
 
 

 
Rev. únor 2018 
                            Paulín CZ, s.r.o., Dominikánské nám.5, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel.777198111; tel .Zlín 732465464 


