
 

 

 

 

BRAVO INSPIRE VELOUR 

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 Vysoko kvalitná dekoratívna úprava vnútorných stien vyrobená zo špičkového 
polymérového spojiva a pigmentov, ktoré dosahujú dekoratívne efektové prísady. 
Má vynikajúcu priľnavosť a odolnosť voči vysokému mechanickému zaťaženiu, 
dobrú paropriepustnosť a vodoodpudivosť. 

Oblasť použitie Vhodný na dekoratívnu ochranu hladkých vnútorných povrchov stien s cieľom 
zvýšiť úroveň estetiky v bytových a obchodných priestoroch. Správnou ale 
pomerne jednoduchou technikou, sa dosahuje jedinečný výsledný vzhľad, na 
ktorom sa striedajú polia rôzneho lesku. 

Sortiment Vyrába sa v strieborných a zlatých odtieňoch a použitím systému Top Mix pre 
strojové tónovanie CHROMOS-SVJETLOST získate celú škálu odtieňov so 
vzorkovnice BRAVO INSPIRE VELOUR. 

Vlastnosti Dobré krytie podkladu 

Neškodný 

Odolný voči umývaniu 

Riedenie Pripravené na aplikáciu 

Výdatnosť 8-10 m2 / L v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu 

Hustota 1,0-1,2 kg/l (HRN EN ISO 2811-1) 

Obsah pevných látok 48 ± 2%  (HRN EN ISO 3251) 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty:  A(l), 200g/L; produkt obsahuje: max.50g/L (HRN 
EN ISO 11890-1:2008) 

Podmienky pri aplikácií Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť počas aplikácie vyššia ako +10OC 
a nižšia ako +25OC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 75%. 

Príprava podkladu 

 

Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez voľných častí, prachu, mastných 
škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Starý náter, ktorý nie je súdržný odstráňte 
mechanicky. Nové podklady z vnútornej minerálnej omietky by mali byť minimálne 
28 dní staré. Ak je na povrchu pleseň, mala by sa sanovať pomocou prípravku 
ALGENON. Nerovné povrchy vyrovnajte akrylátovou stierkou PREMIUM GLET. 
Pred a po nanesení stierky je nevyhnutné podklad impregnovať prípravkom 
SIMPRA UNIVERSAL PRIMER v pomere 1: 3. Potom na povrch naneste LATEX 
STRONG polomatný, tónovaný v približnom odtieni dokončovacieho materiálu, 
všetko podľa pokynov výrobcu. 
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Príprava a aplikácia Pred použitím materiál premiešajte v pôvodnom obale. BRAVO INSPIRE VELOUR 
sa nanáša postupne v malom množstve štetcom, ostrými ťahmi do kríža. Nanáša 
sa na povrch maximálne do 2 m. Potom, kým je materiál ešte čerstvý, sa vytvorí 
vhodný efekt stierkou z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu so zaoblenými hranami, 
pod uhlom približne 30 ° k povrchu. Na jednu plochu nanášajte výrobky z rovnakej 
výrobnej šarže. Rôzne výrobné šarže, ako aj výrobky tónované v systéme TOP 
MIX sa musia pred použitím vyrovnať. Na použitie pripravte také množstvo 
produktu, ktoré je dostatočné na spracovanie jedného povrchu, zvyšok uložte do 
dobre uzavretého originálneho obalu. Aby ste sa vyhli viditeľným spojom a stopám 
po valci alebo štetci, odporúčame nanášať bez prerušenia z jedného konca 
povrchu na druhý. Následné opravy nie sú možné. Akékoľvek povrchové úpravy 
farieb počas vykonávania prác nie sú povolené (riedenie, pridávanie farbív atď.). 
Ihneď po ukončení prác náradie umyte vodou. V prípade pochybností sa obráťte 
na technického poradcu. 

Schnutie Náter je úplne suchý po 1-2 hod. (20OC a rel. vlhkosť 65%), v závislosti od 
poveternostných podmienok 

Údržba povrchov Bežná údržba sa prevádza prachovkou, prípadné fľaky je možné odstrániť mokrou 
handričkou. Obnovenie náteru je možné po aplikácií vyrovnávajúcej vrstvy 
PREMIUM GLET, pretože by došlo k vysokej koncentrácií povrchu pieskom. 

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 malé 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 
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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. 

 


