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MMAAGGNNEETTIICC  
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POPIS VÝROBKU  
Vodouriediteľná špeciálna farba pre použitie v interiéri. Vzhľadom na magnetické vlastnosti 
farby sa magnety prilepia na povrchy natreté Magneticom. Silné magnety sa najlepšie 
pripájajú k povrchu. 
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE  

 Vhodná na použitie na steny v suchom interiérovom prostredí.  

  Betón, sadrokartón, drevotrieska a výplňové ošetrené plochy. Ak je potrebné 
dosiahnuť iný odtieň náteru než sivý, farbu MAGNETIC je možné pretrieť 1 až 2 
krát interiérovou, vodou riediteľnou farbou od Tikkurily. Príliš hrubý vrchný náter 
farby môže znížiť priľnavosť magnetu k povrchu.  

  

  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRREE  
  

HUSTOTA  cca 2,6 kg/l, ISO  2811 

FAREBNÉ ODTIENE Sivá 

STUPEŇ LESKU matná. 

BALENIE  0,5 l, 3 l 

VÝDATNOSŤ  cca. 1,5 m2/l pri aplikácii trikrát.   

DOBA SCHNUTIA  
(23°C a 50% relatívna vlhkosť 
vzduchu )  

cca. po 24 hodinách.  

EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota 
Kat. A/i 140 g/l (2010)]  

Obsah  VOC max. 140g/l.    
 

APLIKÁCIA Valčekom alebo štetcom. 

RIEDIDLO  Neriedi sa   

ČISTENIE NÁRADIA  Odstráňte prebytok farby a očistite nástroje vodou. Umývadlo dôkladne opláchnite 
pretože železo, ktoré farba obsahuje, môže spôsobiť zafarbenie umývadla.  

PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch, ktoré chránia pred vplyvom 
atmosférických podmienok. Prepravná a skladovacia teplota musí byť v rozmedzí od 
+5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením. VAK/ADR: - 

  
NÁVOD NA POUŽITIE:  
PODMIENKY PRE NATIERANIE: Natieraný povrch musí byť suchý. Teplota vzduchu musí byť minimálne +10 ºC a relatívna vlhkosť vzduchu 
pod 80 %. 
PRÍPRAVA: Nenatierané povrchy: Podklad musí byť čistý, suchý, odmastený, zbavený prachu. Trhliny a otvory vyplňte vhodným tmelom Presto 
filler pokiaľ je to potrebné. Natrite nenatretý povrch s napr. Varma primer. 
Natierané povrchy: Povrch umyte so zriedeným čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte 
odlupujúci sa náter. Tvrdý a lesklý povrch zmatnite aby bola zaručená čo najlepšia priľnavosť. Odstráňte prach po brúsení.  
POUŽITIE: Pred použitím a počas neho dôkladne premiešajte Magnetic. Miešanie môže trvať aj niekoľko minút. Farbu Magnetic natrite 3-krát 
pomocou krátkych ťahov valčekom alebo štetcom. Docieľte najhladší povrch ako je možné. Magnety držia najlepšie na hladkom povrchu. 
Magnetic možno tiež aplikovať valcom a ihneď vyhladiť oceľovým hladidlom, aby sa dosiahlo veľmi hladkého povrchu. Nechajte natieraný 
povrch vyschnúť 24 hodín medzi nátermi. Použite cca. 1 liter farby na cca. 1,5 m2 povrchu v troch vrstvách. Takáto aplikácia bude garantovať 
magnetický efekt. Ak chcete, konečná úprava môže byť vykonaná po 24 hodinách s Tikkurila vodouriediteľnou farbou určenou ako vrchný náter 
na vnútorné steny.   
ÚDRŽBA: Najskôr po 1 mesiaci od náteru. Počas tohto obdobia neumývajte povrch. Čistenie povrchu skôr ako vyschne vykonávajte pomocou 
vysávača, hladkého štetca alebo prachovky. Čistenie vlhkou handričkou môže zanechať fľaky na povrchu. Po dokončení náteru by sa mal 
s touto starostlivosťou čistiť po dobu niekoľkých týždňov, pretože farba dosiahne svoju konečnú tvrdosť po cca 1 mesiaci. Pokiaľ má byť povrch 
vyčistený ihneď po dokončení, použite radšej vysávač, hladkú kefu alebo prachovku. 
PREDCHÁDZANIE OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych 
predpisov. Tekutý odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. 
ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA podľa nariadenia EC 1272/2008  
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre zdravie. Zaobchádzajte opatrne a vyhnite sa zbytočnej expozícii. Kartu bezpečnostných 
údajov môžete dostať na požiadanie. 
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Výrobca: Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia 
VANTAA, www.tikkurila.com 
Distribútor: Dejmark spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk 
 
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita 
výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je 
výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi 
pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia. 


