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TECHNICKÝ LIST 

ARGENTUM 20 

ŠPECIÁLNY HYGIENICKÝ VRCHNÝ NÁTER 

 

POPIS VÝROBKU    

Špeciálny vrchný náter, navrhnutý pre povrchy stien a stropov v interiéri, 

ktoré si vyžadujú vysokú úroveň hygieny. Prípravok obsahuje aktívne 

striebro ako účinnú látku, ktorá spolu s dobrou hygienou výroby bráni rastu 

bakteriálnych kmeňov na natieraných plochách. Produkt bol testovaný v 

súlade s normou ISO 22196 s expozičným časom 24 hodín. Klasifikácie 

úrovne 04, 05 a 06. Výrobok je schválený pre nepriamy kontakt s 

potravinami (PZH, Hygienic Certificate).    

   

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE    

• Povrchy stien a stropov v priestoroch, v ktorých sa očakáva, že povrch má vynikajúcu 

odolnosť voči opotrebovaniu a vysokú úroveň hygieny. Napríklad haly, schodiská, 

nemocničné chodby, izby pacientov, a ďalšie takéto zariadenia, v ktorých sú povrchy stien 

viac namáhané.   

• Na natieranie betónu, omietok, tmelu, tehál a na iné bežné stavebné dosky. Vhodný ako na 

prvé nanášanie, tak na údržbové nátery.  
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TECHNICKÉ PARAMETRE    

BÁZY FARIEB   Báza A.   

FAREBNÝ ROZSAH   Svetlé odtiene môžu byť tónované do Tikkurila odtieňov.    

KONEČNÝ EFEKT   Polomatný, stupeň 4 z RT klasifikácie.   

OBJEMOVÁ SUŠINA   40%.   

HUSTOTA    Približne 1,2 kg/l, ISO 2811.   

TEORETICKÁ 

VÝDATNOSŤ   
Približne: 8-9 m²/l.    

DOBA SCHNUTIA   Suchý na dotyk po približne 2 hodinách. Pretierateľný po približne 4 

hodinách.   

APLIKÁCIA   Štetcom, valčekom alebo striekaním.    

Bezvzduchové striekanie: tryska 0,015-0,021“, riedenie 05% 

objemu.    

RIEDIDLO   Voda.   

ČISTENIE NÁRADIA   Náradie čistite vodou. Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia) sa 

odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby z náradia.   

ODOLNOSŤ VOČI  CHEMIKÁLIÁM: Odoláva rozpúšťadlám, ako napríklad White Spirit.   

UMÝVANIU: Veľmi dobrá. Odoláva umývaniu čistiacimi a 

dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sa používajú v nemocniciach.   

MOKRÉMU ČISTENIU: SFS-EN 13300 trieda I, ISO 11998.   

TEPLU: +85°C, ISO 4211-2 a ISO 4211-3.   

ŠPECIÁLNE 

VLASTNOSTI   

Má vysoké zneškodňovacie vlastnosti proti bovinnému 

koronavírusu: Produkt bol testovaný na preukázanie vysokej 

aktivity zneškodnovania bovinného koronavírusu (S379 Riems) 

pomocou kvantitatívneho testu na nosič podľa ISO 21702: 201. 

Test vykonala spoločnosť Eurovir Hygiene-Labor GmbH (dátum 

správy o teste: 4. januára 2021). 

Stanovenie antibakteriálnej aktivity: Baktericíd produktu bol 

testovaný podľa ISO 22196. Použité bakteriálne kmene boli 

Staphylococcus aureus ATCC 6538P a Escherichia coli ATCC 8739 

po dobu 24 hodín. 

BALENIE   0.9 l,2.7 l,9 l,18 l  

PREPRAVA A   

SKLADOVANIE    

Chráňte pred mrazom. Neskladujte na priamom slnku, ani pod 

ochrannou plachtou. Tónovaný výrobok, výrobok skladovaný v 

nesprávne uzavretej alebo poloprázdnej plechovke nevydrží 
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NÁVOD NA POUŽITIE:    

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť 

najmenej +10ºC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.    

   

PRÍPRAVA POVRCHU:    

Nenatierané povrchy: Z povrchu odstráňte špinu a prach. Povrch v prípade potreby vyrovnajte 

vhodným tmelom Presto alebo Prestonit a po zaschnutí prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. 

Naneste základný náter Ässä 1 primer alebo Luja Universal Primer.   

  

Predtým natierané povrchy: Predtým natierané povrchy umyte s čistiacim prostriedkom 

Maalipesu podľa pokynov na použitie, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte 

odlupujúci sa náter. Prebrúste celý povrch. Odstráňte prach po brúsení. Diery a trhliny vyplňte 

vhodným tmelom Presto alebo Prestonit. Vyhladené povrchy natrite Ässä 1 primer alebo Luja 

Universal Primer.   

   

APLIKÁCIA: Pred použitím Argentum 20 dôkladne premiešajte. Aplikujte 1-2 vrstvy valčekom, 

štetcom alebo striekacou pištoľou.    

   

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Po natieraní sa s povrchom musí zaobchádzať opatrne po dobu niekoľkých 

týždňov, pretože produkt dosiahne svoju konečnú tvrdosť a trvanlivosť za normálnych podmienok 

približne po mesiaci. Ak je potrebné povrchy čistiť skôr, čistite ich len zľahka pomocou mäkkej kefky 

alebo vlhkej handričky.   

Povrchy čistite neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom a vlhkou handričkou, špongiou alebo 

kefkou. Veľmi špinavý povrch očistite mierne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom.   

   

Dôkladne opláchnite vodou. Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa správneho pomeru riedenia 

čistiaceho prostriedku.   

   

ÚDRŽBOVÝ NÁTER: Ošetrený povrch si zachováva svoju funkčnosť pri dodržaní intervalu 

údržbového natierania. Povrchy ošetrené s Argentum 20 musia byť údržbovo ošetrené rovnakým 

výrobkom, aby si zachovali svoje vlastnosti. Ak je povrch ošetrený inými výrobkami, stratí svoje 

špeciálne vlastnosti.   

   

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a 

pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.  

Zneškodnite kvapalný odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.   

   

dlhodobé skladovanie. Nádobu opatrne zavrite na ďalšie použitie. 

Musí byť chránený pred mrazom. Skladujte na suchom a chladnom 

mieste, chráňte pred slnečným žiarením. Plechovku opatrne 

zatvorte pre ďalšie použitie.   

VOC  (kat. A/a) 30 g/l (2010) Argentum 20 obsahuje VOC max. 30 g/l. 
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Výstraha! Pri striekaní môžu 

vznikať nebezpečné dýchateľné kvapky. Nevdychujte sprej ani hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 

(2H) -on (BIT), reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-

izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (OIT). Môže 

vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas 

skladovania. Obsahuje C (M) IT / MIT (3: 1). Táto farba obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu 

suchého filmu. Obsahuje chlorid strieborný a OIT.     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Výrobca: Tikkurila Oyj • P.O. Box 53, Heidehofintie 2 • FI-01301 Vantaa Finland • Finland, Tel.: +358 20 191  

2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com   

   

Distribútor v SR: 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 výrobkov je zaistená naším 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 tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie 
uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.    

http://www.tikkurila.com/
http://www.tikkurila.com/
http://www.tikkurila.com/

