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TECHNICKÝ LIST 

FEELINGS FURNITURE PAINT 

POPIS VÝROBKU   

Nízko zápachová, nežltnúca, vodou riediteľná, akrylátová vrchná farba.  

   

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE   

• Interiérové drevené obloženie, drevotrieskové dosky, 

drevovláknité dosky, drevené sokle, lišty, nábytok, skrinky, steny, 

MDF dosky atď. Nie je vhodná na natieranie povrchov predtým 

natieraných farbami s obsahom nitrocelulózy.  

• Určená na rôzne povrchy v interiéri, vytvára atraktívny povrch, 

ktorý je odolný a ľahko sa čistí. Feelings Furniture Paint sa dá 

použiť aj na natieranie predtým základovaných kovových povrchov 

a na pretieranie interiérových povrchov predtým natieraných 

vodou riediteľnými, alkydovými alebo kyselinou katalyzovanými 

farbami.  

  

  

TECHNICKÉ PARAMETRE   

   

BÁZY FARIEB  Báza A a C.  

KONEČNÝ EFEKT  Polomatná.  

FAREBNÝ ROZSAH  Vzorkovník: Feel the color, Symphony color, Feel the Color 2020 

a Deco Grey. systém Možno tónovať do farieb Tikkurila. 

OBJEMOVÁ SUŠINA  40%.  

HUSTOTA   Približne 1,2 kg/l v bielom odtieni, ISO 2811.  

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ  8-10 m²/l, v jednej vrstve. Tento údaj je len orientačný, nakoľko 

skutočná výdatnosť závisí od mnohých faktorov, ako napríklad od 

štruktúry a pórovitosti povrchu a od spôsobu nanášania.  

DOBA SCHNUTIA  Suchá na dotyk po 1 hodine, pretierateľná po 16 hodinách. Povrch 

dosiahne tvrdosť pripravenú na použitie približne po 2-3 dňoch.  

RIEDIDLO  Voda  

APLIKÁCIA  Štetcom s umelými štetinami, mohérovým valčekom, striekaním.  

Konvenčné striekanie:  

tlak 3-4 bar, tryska 1,4-1,8 mm,  riedenie 20-40% obj.  
Bezvzduchové striekanie: 

tlak trysky 140-160 bar, tryska 0,009˝-0,013˝,riedenie 0-5% 

obj.  

Vzduchom podporované bezvzduchové striekanie:  

tlak trysky 80-120 bar, tlak rozprašovacieho vzduchu 1-2 bar, 

tryska 0,009˝-0,011˝ - riedenie 0-5 % obj. 

Riedenie: podľa potreby riediť až do 5% vodou. 

ČISTENIE NÁRADIA  Z náradia odstráňte prebytočnú farbu. Náradie čistite vodou 

ihneď po ukončení natierania. Pensselipesu (čistič náradia) sa 

odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.  

ODOLNOSŤ  Voči chemikáliám: odoláva čistiacim prostriedkom a slabým 
rozpúšťadlám ako napríklad White Spirit. Akékoľvek farebné 
škvrny ako napríklad od kávy, čaju a pod. sa musia ihneď vyčistiť.   
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Voči mokrému čisteniu: SFS-EN 13300 trieda 1, ISO 11998.  

Voči svetlu: nežltnúca.   

BALENIE  Báza A a C: 0,9l, 2,7l.  

SKLADOVANIE   Skladovanie v dobre uzatvorených obaloch, ktoré chránia pred 
vplyvom atmosférických podmienok. Prepravná a skladovacia 
teplota musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C. Chráňte pred 
mrazom.  

VOC (kategória A/d) 130 g/l (2010) feelings furniture paint obsahuje 
VOC max. 130 g/l. 

   

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

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

najmenej +8ºC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. Relatívne nižšia teplota (približne 

+15⁰C) a vysoká vlhkosť (50-70%) predĺžia dobu spracovania otvorenej nádoby a uľahčia aplikáciu.  

  

PRÍPRAVA POVRCHU:   

Nenatierané povrchy: Dôkladne odstráňte všetok prach a nečistoty z povrchu, aby ste dosiahli 

čo najlepšiu priľnavosť. Nové drevené povrchy a povrchy z drevovláknitých dosiek základujte 

náterom Feelings Furniture Primer alebo Otex Adhesion Primer. Kovové povrchy základujte náterom 

Rostex Super Akva. Savé, absorbujúce povrchy natrite najskôr základným náterom zriedeným do 

5-10% a po zaschnutí prebrúste. Následne naneste druhú, už neriedenú vrstvu základného náteru.  

   

Predtým natierané povrchy: Predtým natierané povrchy vyčistite prostriedkom Maalipesu a 

dôkladne opláchnite vodou. Odstráňte uvoľňujúci sa náter škrabkou a brúsením zmatnite lesklé a 

priemyselne natierané povrchy. Odstráňte prach po brúsení. Diery a trhliny zahlaďte tmelom Presto 

Furniture Putty alebo Rapid Filler a tmelené plochy prebrúste. Drevené povrchy základujte s 

Feelings Furniture Primer alebo Otex Akva, kovové povrchy základujte náterom Rostex Super Akva.  

  

APLIKÁCIA: Pred použitím Feelings Furniture Paint dôkladne premiešajte. V prípade potreby 

zrieďte vodou.  Aplikujte 1-2 vrstvy štetcom, valčekom, natieracou podložkou alebo striekaním. Na 

veľké plochy nanášajte mohérovým valčekom a vyrovnajte štetcom. Na prácu sú najlepšie 

syntetické štetce s rozvetvenými štetinami.   

  

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Čistenie je možné najskôr 1 mesiac od natierania. Špinavé povrchy čistite 

jemnou kefou, špongiou alebo handričkou a neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom. Veľmi 

znečistené povrchy čistite s mierne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom a handričkou alebo 

špongiou. Povrch dôkladne opláchnite. Povrch dosiahne v normálnych podmienkach konečnú 

tvrdosť a pevnosť až po mesiaci od natierania, preto sa s natieraným povrchom musí zaobchádzať 

opatrne počas prvých týždňov po natieraní. Ak je potrebné povrch očistiť skôr ako po odporúčanom 

čase, čistite ho len zľahka jemnou kefkou alebo vlhkou handričkou.  

  

ÚDRŽBOVÝ NÁTER: Povrchy natierané s Feelings Furniture Paint môžu byť údržbovo pretierané 

priamo bez základného náteru.  Pozri Prípravu.   

Upozornenie! Ak bol na základovanie použitý alkydový základný náter, konečná priľnavosť k 

základnému náteru sa dosiahne po 2 týždňoch od konečnej povrchovej úpravy. Počas tejto doby sa 

vyhnite napríklad používaniu maskovacej pásky.  
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 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. 

  

ZDRAVIA A BEZPEČNOST: 

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Noste ochranné rukavice. Obsahuje 1,2- benzizotiazol-

3(2H)-ón (BIT). Môže vyvolať alergickú reakciu. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Výrobca:    

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, 

www.tikkurila.com   

  

Distribútor:    

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/

