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TECHNICKÝ LIST   

O PTIVA PRIMER 

  

  

POPIS VÝROBKU    

Vodou riediteľný, akrylový základný náter na steny a stropy v interiéri.   

    

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE    

• Vhodný na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, 

vápennocementovej omietky a betónových povrchov.   

• Znižuje absorpciu povrchu.   

• Zjednocuje základovaný povrch.   

• Zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady Tikkurila Optiva.   

• Ekologická receptúra a certifikát najvyššej kvality Ecolabel.   

• Odporúčaná inštitúciou Polish Allergy Society (*).   

• Obsahuje menej ako 1,5 g/l VOC – menej, ako vyžaduje 

norma.   

   

*Odporúčania inštitúcie Polish Allergy Society (PTA) sa týkajú produktu po úplnom 

vyschnutí natieraného povrchu a po dôkladnom vyvetraní miestnosti.   

 

   
 

TECHNICKÉ PARAMETRE    

    

BÁZY FARIEB   Báza AP.   

FAREBNÝ ROZSAH   Svetlé odtiene zo vzorkovníka Tikkurila Symphony. Vzhľadom 

na špecifickosť produktu sa výsledný odtieň môže líšiť od 

odtieňa zo vzorkovníka.   

KONEČNÝ EFEKT   Plný mat.   

HUSTOTA    Približne 1,4 kg/l.   

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ   6-8 m2/l na jednu vrstvu. Praktická výdatnosť závisí od 

absorpcie, textúry povrchu, spôsobu aplikácie a od farebného 

odtieňa.   

DOBA SCHNUTIA   Suchý po približne 1 hodine pri 23°C a 50% relatívnej 

vlhkosti vzduchu. 

APLIKÁCIA   Štetcom, valčekom alebo striekaním. (tryska 515, tlak 150 

bar)   

RIEDENIE   V prípade potreby rieďte do 5% vodou.   

ČISTENIE NÁRADIA   Náradie pred čistením dôkladne utrite, aby sa odstránil 

prebytočný produkt. Ihneď po práci náradie očistite vodou.   

EU Ecolabel : FI/044/001 
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BALENIE   0,9l, 2,7l, 9l.   

SKLADOVANIE    Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. 

Skladujte a prepravujte v tesne uzavretých nádobách pri 

teplotách od + 5°C do + 25°C. Nádobu opatrne zavrite na 

ďalšie použitie. Produkt by sa mal prepravovať a skladovať v 

nádobách chrániacich pred poveternostnými vplyvmi pri 

teplotách od + 5°C do + 25°C. Produkt sa musí prepravovať 

a skladovať v nádobách, ktoré chránia pred poveternostnými 

vplyvmi. Skladovacia a prepravná teplota musí byť medzi + 

5°C a + 25°C. Ihneď po použití tesne uzavrite obal. Tesne 

uzavreté obaly by sa mali skladovať v miestnosti pri teplote 

do + 5°C a do + 25°C chráňte pred mrazom a priamym 

slnečným žiarením. 

VOC  Kat. A/g. Od roku 2010 je prípustný obsah VOC nižší ako 30 

g/l. Produkt obsahuje minimálne množstvo prchavých 

organických zlúčenín - pod 1,5 g/l. 

    

    

NÁVOD NA POUŽITIE:    

PODMIENKY APLIKÁCIE: Všetky povrchy určené na natieranie musia byť suché. Počas aplikácie 

musí byť teplota vzduchu od +5°C do +25°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.   

   

APLIKÁCIA: Pred použitím farbu dôkladne premiešajte a v prípade potreby rieďte vodou do 5%. 

Základujte nenatreté povrchy stien s jednou vrstvou Tikkurila Optiva Primer. Aplikujte konečný 

(vrchný) náter po uplynutí minimálne 4 hodín.   

   

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A LIKVIDÁCIA ODPADU: Kvapalný odpad by sa mal 

likvidovať v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Nevypúšťajte tekutý odpad do 

odtokov. Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. 

Minimalizujte plytvanie farby. Opätovné použitie farby môže účinne minimalizovať dopad na životné 

prostredie. Nepoužitú farbu znovu získajte na opätovné použitie.  

   

Zdravie a bezpečnosť 

Noste ochranné rukavice. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Výstraha! 

Môžu sa tvoriť nebezpečné dýchateľné kvapôčky nastriekané. Nevdychujte sprej ani hmlu. Obsahuje 

1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) a reakčnú 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)). Môže vyvolať 

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

skladovania. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT) a reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-

izotiazolín-3-ón [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)). Ak je počas nanášania striekaním nedostatočné vetranie, používajte respirátory s 

kombinovaným filtrom AP, plynovým / prachovým filtrom (EN405: 2001). Po aplikácii produktu v 

uzavretých miestnostiach vetrajte až do vymiznutia zápachu a po uplynutí tejto doby sú miestnosti 

vhodné na použitie. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Odporúčanie poľskej spoločnosti pre 

alergie sa týka produktu po úplnom zaschnutí lakovaného povrchu a po dôkladnom vetraní 

miestnosti. 
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Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Poľsko, Tel. +48 146 

805 600, Fax. +48 146 805 601, www.tikkurila.pl   

   

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.    


