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FINKOLORA ESSENCE 
Akrylátová farba na steny a stropy . 

 

 

POPIS Farba založená na akrylátovej disperzii, vhodná pre interiérové steny a stropy.  

Vytvára jemné, hlboko matné povrchy.  

 

PRÍKLADY POUŽITIA  Produkt sa používa pre dekoratívny náter stien a stropov v obývacích priestoroch, 

kanceláriách, školách atď.. Môže sa aplikovať na: sadrokartón, cementové 
omietky, dekoratívne omietky po predchádzajúcom vytmelení a ošetrení 
základným náterom a na renováciu už natretých povrchov.  

  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Výdatnosť: Do 13 m2/l na jeden náter. Aktuálna výdatnosť závisí od absorpčných vlastností   
daného povrchu a taktiež od metódy aplikácie a odtieňa.  

 

 

Hustota cca. 1,45 g/cm³. 
 

Sušina (váha) cca. 55%. 

Sušina (objem) cca. 35%. 
 

Viskozita (+23°C) KU: 120 -130 
 

 

Riedidlo Voda. 
 
 

Aplikácia Štetcom, valčekom alebo striekaním. 
 

Doba schnutia pri +20±2°C Farba je zaschnutá na dotyk približne po 1 hodine. Nasledovný náter je možné   
aplikovať najskôr po 3 hodinách. 

a relatívnej vlhkosti   

vzduchu +55±5% 

 

Stupeň lesku Plný mat. 

 

Balenie 0,9L, 2,7L, 9 L 

 
 

Rozsah odtieňov                     Biely a podľa odtieňov v systéme Avatint.  
.   

 

EU VOC  (Kat. A/a), 30 g/l (rok 2010), max. VOC < 30 g/l. 
 
 

Trvanlivosť                                  24 mesiacov od dátumu výroby, pri originálnom balení.  
. 
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Vyššie uvedené informácie sú získané na základe laboratórnych testov a praktických skúseností a sú platné od dátumu uvedeného na technickom 
liste. Kvalita výrobku je zabezpečená systémom, založeným na požiadavkách noriem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobca nemôže byť zodpovedný za 
žiadne škody, ktoré vznikli použitím výrobku bez dodržania inštrukcií alebo za nevhodným účelom. 
 

 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 
 

Podmienky pre natieranie Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by  mala byť najmenej 
+5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia. 

 

Príprava podkladu  Farba by sa mala aplikovať na silné, pevné a dobre očistený povrch. Nové omietky sa 
môžu  natierať po 4 týždňoch zrenia. Pôvodne natreté povrchy sa musia dôkladne 
očistiť od odlupujúcej sa farby, prachu, mastnoty a iných nečistôt, ktoré môžu zhoršiť 
adhéznu silu farby. Povrch, ktorý chcete natierať musí byť zbavený prachu a následne 
umytý s vodou. Vrstvy lepidla a farby musia byť úplne odstránené do holej omietky. 
Kriedové plochy musia byť očistené od prachu a umyté vodou. Steny natreté 
emulznými farbami , by mali byť dôkladne umyté roztokom vody a saponátu a 
následne opláchnuté čistou vodou. Farba by nemala byť aplikovaná na plochy ktoré sú 
nazákladované s vápenným mliekom.  

 
  

Použitie Farba sa nanáša štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním. Natieranie by 
malo byť vykonávané počas teploty +5°C do +25°C. Pred aplikáciou farbu dostatočne 
premiešajte. Produkt nevyžaduje riedenie. Odporúča sa aplikovať 2 nátery, pre 
dosiahnutie požadovaných parametrov vrchného náteru. Do produktu nie je povolené 
pridávať vápno ani kriedu. Pred aplikáciou štetcom  
môže byť farba zriedená s malým množstvom vody , pre dosiahnutie správnej 
viskozity. Počas aplikácie farebných náterov dodržujte nasledovné pravidlá: 

. aby ste sa vyhli rozdielom vo farebných odtieňoch používajte farbu z rovnakej 

výrobnej dávky  

. pri aplikácií tmavých odtieňov farieb , nerobte malé korekcie po zaschnutí farby na 

stene.  V takomto prípade je potrebné pretrieť celú stenu.   
Upozornenie!  Majte prosím na pamäti, že povrch natieraný matnými farbami je viac 
náchylný k poškriabaniu a mechanickému poškodeniu v porovnaní s nátermi s vyšším 
stupňom lesku.  

  

Čistenie náradia             Odstráňte prebytočnú farbu z náradia  a umyte ho s vodou.  
 

PREDCHÁDZANIE  

OHROZENIA ŽIVOTNÉHO  

PROSTREDIA Odpady zhromažďujte a odvážajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte 
 v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalný odpad  
 napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá 
 alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako 
 uvedené v 08 01 11). 

 

ZDRAVOTNÁ A    

BEZPEČNOSTNÁ  

KLASIFIKÁCIA  
podľa EC smernice 99/45/EC   
 

Skladovanie  

a preprava Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Prepravujte a skladujte v dobre 
uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C. 


