
 

 

 

 

TOP STAR GLITTER 
vrchný transparentný umývateľný náter s trblietavými časticami 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 

Typ výrobku Vo vode umývateľný transparentný matný povlak s časticami trblietok pre vnútorné 
povrchy stien, vyrobený na báze vodnej disperzie polymérnych spojív. Je určený 
na ochranu a dekoráciu vnútorných stien. Povlak sa používa ako očarujúca 
ozdoba povrchov stien a dodatočná ochrana steny pred veľkým znečistením. 

Oblasť použitie Používa sa na nátery povrchov stien v školách, materských školách, galériách, 
obchodných priestoroch, hoteloch atď. (V oblastiach, ktoré sú v kontakte s ľuďmi). 

Riedenie Čistou vodou, max. 5% 

Výdatnosť 0,1 L/m2 v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu a želaného efektu. 
Dvojnásobný nános zvyšuje efekt. 

Viskozita 15-35 s (HRN EN ISO 2431, DIN 6, 20 °C) 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty:  A(a), 30g/L; produkt obsahuje: max.5g/L  

Hustota 1,0-1,1 kg/l (HRN EN ISO 2811-1) 

Obsah pevných látok 21 ± 1%  (HRN EN ISO 3251) 

Príprava podkladu 

 

Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez voľných častí, prachu, mastných 
škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Pred každým náterom je potrebné 
skontrolovať podklad a určiť jeho stav. Všetky uvoľnené časti podkladu a staré 
nátery je potrebné odstrániť na zdravú časť. Nerovnosti v závislosti od ich hĺbky 
vyplňte vhodnými opravnými omietkami alebo vyrovnajte vyrovnávacími hmotami. 
Substráty napadnuté plesňou ošetrite biocídnym roztokom Algenon alebo Algenon 
Plus, potom vyčistite pomocou handričky alebo kefy a roztoku univerzálnych 
čistiacich prostriedkov. Najúčinnejším riešením proti tvorbe plesní je odstránenie 
príčin ich vzniku (pravidelné vetranie, izolácia tepelných mostov, odstraňovanie 
zdrojov vlhkosti, hydroizolácia ...). Mastné a silne znečistené časti umyte roztokom 
draselného mydla. Aplikuje sa na existujúcu vrstvu interiérovej farby na steny 
(Kemopol, Kemopol Plus, Kemopol Premium). 

Príprava a aplikácia Materiál premiešajte v pôvodnom obale a v prípade potreby zrieďte čistou vodou 
do 5% (kým sa nedosiahne konzistencia na aplikáciu). Nanáša sa štetcom 
s krátkym vlasom alebo textilným maliarskym valčekom (dĺžka vlasov 10-12 mm) v 
jednej vrstve. Pri použití valčeka použite vhodnú mriežku. Druhá vrstva sa nanáša 
až vtedy, keď je predchádzajúca úplne suchá (cca 4-6 h). Aby ste sa vyhli 
viditeľným spojom, odporúčame nanášať systémom mokrý na mokrý, bez 
prerušenia z jedného konca povrchu na druhý. Pri vykonávaní prác dodržujte 
platné stavebné normy. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na 
technického poradcu Chromos-Svjetlost. 

Schnutie Medzináterový interval 4-6 hod. Náter je úplne suchý po 6-12 hod., v závislosti od 
poveternostných podmienok 
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Údržba povrchov Povrchy odprášte, očistite a odstráňte všetky uvoľnené časti. Menšie nerovnosti 
alebo praskliny s Premium Glet. Na povrchy, z ktorých sa nedajú odstrániť 
nečistoty alebo škvrny, je potrebné vykonať obnovovací náter (nová dvojvrstvová 
aplikácia farby). Na výplňový náter sa spravidla nevyžaduje základný náter. 
Povrchy stien napadnuté plesňou ošetrite biocídnym roztokom Algenon alebo 
Algenon Plus. 

Bezpečnosť pri práci Je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Noste ochranné vybavenie. Pred použitím si prečítajte kartu 
bezpečnostných údajov produktu. 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC, nesmie zamrznúť 

Likvidácia obalu 
a zvyškov farby 

Obal úplne zbaviť obsahu a odovzdať na zberný dvor. Právnické osoby 
odovzdávajú obal oprávnenému likvidátorovi. 

Doba použitia Min. 1,5 roka od dátumu výroby 

Kontrola kvality Charakteristiky kvality produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a 
európskymi a chorvátskymi normami. Výrobok je pod stálym dohľadom kontroly 
kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o. 

Poznámka Technické hodnoty sa vzťahujú na základné výrobky. Tónovaním produktu môžu 
vzniknúť drobné odchýlky v určitých technických vlastnostiach. V závislosti od 
vlastností podkladu a spôsobu nanášania produktu sú možné menšie odchýlky 
odtieňa od vzorkovnice. Pred použitím musí byť odtieň produktu skontrolovaný na 
malom testovacom povrchu, pretože nebudeme môcť prijať žiadne sťažnosti. 
Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú 
poskytované so zámerom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami 
CHROMOS SVJETLOST. 

Údaje neobsahujú zákonnú ani žiadnu druhoradú povinnosť výrobcu alebo 
používateľa zbaviť sa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny 
účel. Vďaka použitiu prírodných surovín v našich výrobkoch sú pri jednotlivých 
dodávkach možné malé odchýlky od určitých hodnôt. Pri použití na podklady, ktoré 
nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. 
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek ďalšie zmeny v technickom liste. 
Platné je iba posledné vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej 
stránke www.chromos svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu na dole 
uvedenej kontaktnej e-mailovej adrese. Podrobnejšie informácie získate od našej 
technickej služby. Pred použitím si nezabudnite prečítať bezpečnostné štítky na 
obale produktu, zatiaľ čo karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na 
požiadanie. 

 


