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TECHNICKÝ LIST 

PATIO KIVIKUULLOTE 
Moridlo na dlažby. 

  

 POPIS VÝROBKU  

• Vodou riediteľné moridlo na dlažby.  

    

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE    

• Na priemyselne zafarbené a nefarbené dlažobné kocky a dosky.  

• Betónové záhradné kamene a dosky.  

• Neodporúča sa pre nové záhradné kamene alebo nenasiakavé podklady ako 

umývateľný betón alebo prírodný kameň.   

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRE    

    

BÁZY FARIEB   Báza EK.   

KONEČNÝ EFEKT   Plne matný.   

FAREBNÝ ROZSAH   Vzorkovník: PATIO PAVING STAIN 

Bezfarebný, tónuje sa podľa vzorkovníku Patio Paving Stain (TVT EK01-TVT 

EK10). Dodatočne k dispozícii v bielej farbe EK00. Pred použitím produkt vždy 

tónujte.   

OBJEMOVÁ SUŠINA   10%.   

HUSTOTA    Približne 1kg/l, ISO 2811.   

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ   Na betónový kameň alebo dosku v jednej vrstve 4 - 8 m²/l (v závislosti od 

nasiakavosti betónu substrátu). 

DOBA SCHNUTIA (+23°C a 50% 

relatívnej vlhkosti vzduchu)   

Povrch je po niekoľkých hodinách suchý (pochôdzny). Sušenie je ovplyvnené 

pórovitosťou povrchu a množstva použitého náteru. Druhý náter je možné naniesť 

ak je povrch suchý, po niekoľkých hodinách, v závislosti od podmienok. 

APLIKÁCIA   Nanášanie štetcom (nástroj T6), valčekom (S10) alebo striekaním. Tlakový 

striekanie sa odporúča pre nanášanie striekaním. 

ČISTENIE NÁRADIA   Z náradia odstráňte prebytočnú farbu a umyte vodou a mydlom. Čistič náradia 

Tikkurila Pensselipesu sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.    

BALENIE   0,9, 2,7l, 9l. 

SKLADOVANIE    Chráňte pred mrazom. Otvorený produkt používajte v rovnakom období natierania 

a na rovnaký produkt môže dôjsť zmene vlastností v balení. 
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NÁVOD NA POUŽITIE:    

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, okolitá teplota musí byť najmenej +5ºC a relatívna 

vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a sušenia.    

   

PRÍPRAVA POVRCHU:    

Vyčistite povrchy od nečistôt, prachu, machu a lišajníkov. Umývajte povrchy tlakom vody a podľa potreby použite Tikkurila 

Tehopesu Power Clean podľa pokynov. Ak sú dlaždice alebo dosky relatívne nové, použite turbo dýzu alebo aspoň dostatočný 

tlak na zaistenie absorpčnej kapacity povrchu. 

 

APLIKÁCIA:  

Vždy vykonajte skúšobnú aplikáciu, aby ste zistili najvhodnejšiu farbu, metódu nanášania, množstvo riedidla a počet povlakov 

na spracovanie dlažbových kameňov. Rieďte až do 50% (2 časti produktu, 1 časť vody). Dobre premiešajte pred a počas 

používania produktu. Aplikujte štetcom, valčekom alebo chrbtovým postrekovačom. Pri použití chrbtového postrekovača, ak 

je to potrebné, dokončite s valcom alebo kefou, aby ste zabezpečili, že výrobok prenikne do pórov podkladu. Aplikujte 

rovnomerne a bez prerušenia, aby ste predišli prekrývaniu. Vyhnite sa aplikovaniu hrubých vrstiev ako pri farbe. 

Nespevnené (betónové šedé) dlažobné kocky a dosky: Vyberte požadovaný odtieň zo vzorkovníka Patio Paving Stone. 

Naneste 1-2 vrstvy v závislosti od savosti podkladu a požadovaného konečného výsledku. Ak aplikujete niekoľko náterov, 

odporúča sa zriedenie prvej vrstvy. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame dve vrstvy.  

Priemyselne farbené dlaždice a dosky: Vyberte odtieň čo najbližšie k odtieňu kameňa ako je možné. Naneste 1-2 vrstvy v 

závislosti od savosti podkladu a požadovaného konečného výsledku. Zvyčajne stačí jedna vrstva. 

Poznámka! 

Dlažobné kocky a dosky sú vystavené kontinuálnemu zvetrávaniu a môžu byť vystavené silnému mechanickému namáhaniu. 

Z tohto dôvodu bude pravdepodobne potrebná údržba takmer každý rok. Zabezpečte dostatok produktu tej istej šarže na jeden 

rovnomerný povrch, aby ste predišli možným farebným rozdielom. Výrobok je priesvitný a preto nevhodný na zmenu farby 

predtým priemyselne farbených dlažieb alebo dosiek. Odporúčané iba na facelift. Kamene alebo dosky rôznych vekových 

kategórií sa môžu javiť odlišne z hľadiska farby. Nečistoty ako motorový olej alebo kryštalizácia solí majú vplyv na konečnú 

farbu. 

 

POKYNY PRE ÚDRŽBU:  

Zaobchádzajte s ošetreným povrchom opatrne, pretože výrobok dosahuje svoju konečnú tvrdosť a trvanlivosť po cca. 4 týždnoch 

za normálnych podmienok. Najskôr po uplynutí 1 mesiaca od ošetrenia môže byť znečistený povrch očistený Tikkurila 

Huoltopesu Maintenance Cleaner (1 časť Huoltopesu na 10 dielov vody). Povrchy opláchnite a nechajte vyschnúť. 

ÚDRŽBA POVRCHU:  

Povrch natretý s Patio Paving Stain môže byť pretieraný s Patio Paving Stain. 
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU:  

Tekutý odpad likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne plechovky recyklujte alebo ich 

zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.  

   

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:  

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-

2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Noste ochranný odev rukavice. 

Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje: reakčná hmota: 5-chlór-2-metyl-

4-izotiazolín-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)).   

   

   

    

    

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

Výrobca:  Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, 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/

