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TECHNICKÝ LIST 

FEELINGS EXTRA DURABLE 

Polomatný náter odolný voči umývaniu 

POPIS VÝROBKU   

 Vodou riediteľný akrylátový latexový vrchný náter určený na nátery 

stien a stropov v interiéri.  

   

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE   

• Na vnútorné steny a stropy v priestoroch, v ktorých sa 

vyžaduje vysoká odolnosť voči umývaniu a opotrebovaniu, ako 

napr. kuchyne, haly alebo schodiská.  

• Farba obsahuje prostriedok proti plesniam, vďaka čomu je 

vhodná do miestností s vysokou vlhkosťou, ako napr. kúpeľne. 

Vhodné do verejných priestorov, napr. haly, nemocničné 

chodby, izby pre pacientov a iné povrchy, ktoré sú vystavené 

vyššiemu než normálnemu namáhaniu.  

• Určený na nátery rôznych druhov povrchov v interiéri: povrchy z betónu, sádry, omietky, 

tehly, lepenky, drevotriesky a drevovláknitej dosky. Vhodný na nové aj predtým natreté 

povrchy.  
 

  

  

TECHNICKÉ PARAMETRE   

   

BÁZY FARIEB  Báza A a báza C.  

KONEČNÝ EFEKT  Polomatný.  

FAREBNÝ ROZSAH  Vzorkovník : Symphony. 

Môže byť tónovaný do Tikkurila odtieňov.  

OBJEMOVÁ SUŠINA  40%.  

HUSTOTA   1,2 kg/l, ISO 2811.  

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ  Teoretická výdatnosť: 8-12 m²/l. 

Praktická výdatnosť závisí od spôsobu aplikácie, podmienok, 

tvaru a drsnosti ošetrovaného povrchu. 

DOBA SCHNUTIA   
Suchý na dotyk po 2 hodinách, pretierateľný po 4 hodinách. 

Povrch dosiahne konečnú tvrdosť po 2-3 dňoch.  

RIEDIDLO  V prípade potreby rieďte do 5% vodou.  

APLIKÁCIA  Štetcom, valčekom alebo striekaním.   

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

náradia Tikkurila Pensselipesu sa odporúča na odstránenie 

mierne zatvrdnutej farby.   
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ODOLNOSŤ  

Chemická: odoláva rozpúšťadlám, ako napríklad White Spirit. 
Voči čisteniu: veľmi dobrá. Odoláva aj čisteniu pomocou 
čistiacich a dezinfekčných prostriedkov používaných v 
nemocniciach.  
Voči mokrému čisteniu: SFS-EN 13300 trieda I, ISO 11998.  

Tepelná: 85°C, (ISO 4211-2 a ISO 4211-3).  

BALENIE  
Báza A: 0,9, 2,7l, 9l. Báza C: 0,9, 2,7l, 9l.  

SKLADOVANIE   Chráňte pred mrazom.   

VOC  (kategória A/a) 30 g / l (2010) 

Produkt obsahuje maximálne 30 g/l VOC. 

 

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%.   

  

PRÍPRAVA POVRCHU:   

Nové nenatierané povrchy: Očistite nenatreté povrchy od nečistôt a prachu. Ak je to potrebné, 

zarovnajte nerovnosti a trhliny v povrchu vhodným tmelom Presto a vyschnutý povrch prebrúste. 

Odstráňte prach po brúsení. Naneste základný náter Feelings Universal Primer.  

   

Predtým natierané povrchy: Povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu podľa pokynov v 

návode a nechajte vyschnúť. Škrabkou odstráňte odlupujúcu sa farbu. Tvrdé, lesklé povrchy 

zmatnite brúsením a odstráňte brúsny prach. Trhliny a škáry vyplňte vhodným Presto tmelom a 

zaschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. V prípade potreby naneste základný náter 

Feelings Universal Primer.  

  

APLIKÁCIA: Pred použitím Feelings Extra Durable dôkladne premiešajte. Naneste 2 vrchné vrstvy 

štetcom, valčekom alebo striekaním.  

  

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Ak je to potrebné, povrch je možné čistiť najskôr mesiac od ukončenia 

natierania.  

Znečistený povrch umývajte pomocou jemnej kefky, špongie alebo handričky a neutrálneho  (pH 

6-8) čistiaceho prostriedku. Veľmi znečistené povrchy sa môžu čistiť jemne alkalickým  (pH 8-10) 

čistiacim prostriedkom handričkou alebo špongiou. Po čistení dôkladne opláchnite vodou. 

Dodržiavajte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku týkajúce sa jeho riedenia a použitia.  

  

S natieraným povrchom zaobchádzajte opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach 

svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť 

ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka jemnou kefkou alebo navlhčenou handričkou.   

  

ÚDRŽBOVÉ NATIERANIE: Povrchy ošetrené Feelings Extra Durable môžu byť pretierané vodou 

riediteľnou farbou rovnakého typu. Pozri Prípravu.  
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Tekutý odpad 

zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne, suché plechovky 

recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.  

  

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia 

(ES) 1272/2008 v platnom znení. Výstraha! Pri striekaní sa môžu vytvárať nebezpečné dýchateľné 

kvapôčky. Nevdychujte sprej alebo hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčnú 

zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [EC č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 

220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Táto farba obsahuje biocídny 

prípravok na ochranu suchého filmu. Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Tento výrobok 

obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu výrobku počas skladovania. Obsahuje C/M)IT/MIT. Noste 

ochranné rukavice. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

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/

