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POPIS VÝROBKU  
Vodou riediteľná akrylátová tesniaca farba. Zabraňuje znečisteniu spôsobenému  
nikotínom, sadzami, tekutým tušom a vysušenými fľakmi od vody.   
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE  

• Vhodný pre vnútorné steny a stropy.  

• Na interiérové natieranie podľa návodu na použitie, na objekty, kde je riziko 
znečistenia.  

• Vhodný ako pre nové tak aj pre natierané betónové povrchy, omietky, tehly, 
tmelené povrchy, drevotrieskové dosky, sadrokartónové dosky, drevené, 
obkladové, guľatinové a drevovláknité dosky.  

• Nie je vhodný na natieranie železných alebo oceľových povrchov.  

• Nebráni presakovaniu živice.  

• Nemiešajte výrobok s inými produktmi. 
 

  

  

  

  

  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRREE    

  
FAREBNÉ ODTIENE  Tónovaná biela.    

KONEČNÝ EFEKT   Plne matná. 6/RT-klasifikácia.        

BALENIE  1l, 3l a 10 l  

SUŠINA  41 % obj.  

HUSTOTA  1,3  kg/l  ISO 2811  

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ  6-8 m2 /l  v závislosti od podkladu. 

METÓDY APLIKÁCIE Štetec, valček alebo bezvzduchové striekanie: Tryska 0,015“- 0,019“ Riedenie 0-10% obj.  

DOBA SCHNUTIA ( 23°C a 50% 
relatívna vlhkosť vzduchu ) 

Proti prachu po 1 hodine 
Druhý náter po 6 hodinách 
Pretierateľný po 24 hodinách  

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ  Odoláva čistiacim prostriedkom a slabým rozpúšťadlám, ako je napr. White Spirit  

TEPELNÁ ODOLNOSŤ  85°C, ISO 4211-3 

ODOLNOSŤ VOČI  VLHKOSTI  SFS-EN 13300 triedy II, ISO 11998  

RIEDIDLO  Voda. 

ČISTENIE NÁRADIA  
Náradie očistite vodou. Na čistenie zatvrdnutej farby sa odporúča použiť čistič nástrojov 
Tikkurila Pensselipesu.  

PREPRAVA A 
SKLADOVATEĽNOSŤ 

Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. 
Chráňte pred mrazom. Zle uzatvorené alebo poloprázdne plechovky nevydržia dlhé 
skladovanie.  

EU VOC 2004/42/EC [limitná 
hodnota Kat. A/g 30 g/l (2010)] 

Výrobok obsahuje max. 30 g/l VOC. 

 
 
NÁVOD NA POUŽITIE:  
 
PODMIENKY APLIKÁCIE:  
Počas natierania a sušenia, teplota vzduchu, povrchu a farby by mala byť vyššia než +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.  
 
PRÍPRAVA PODKLADU:  
Odstráňte prach a nečistoty z povrchov. Umyte povrch s čistiacim prostriedkom Maalipesu Cleaning podľa návodu. Vyplňte diery a praskliny 
vhodnými Presto alebo Prestonit plnivom a prebrúste suchú plochu. Odstráňte prach po brúsení.    
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APLIKÁCIA:  
AKROSTOP pred použitím dobre premiešajte. Aplikujte 1-2 nátery štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou. Nechajte náter zaschnúť pred 
ďalšou vrstvou. Ukončite vhodnou vrchnou farbou.  
 
POKYNY PRE ÚDRŽBU:  
Povrch môže byť očistený najskôr 1 mesiac po natieraní. Čistenie povrchov s vlhkou špongiou alebo handričkou s neutrálnym čistiacim 
prostriedkom pH (6-8). Dodržiavajte pokyny pre riedenie od výrobcu. Po čistení nemôže zostať povrch mokrý.  
Pri čistení povrchu je potrebné s povrchom zaobchádzať opatrne počas niekoľkých týždňov. Farba dosiahne konečnú tvrdosť  a odolnosť za 
normálnych podmienok po 1 mesiaci. Ak musia byť povrchy čistené pred týmto termínom, povrch čistite jemne vlhkou handričkou.  
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:  
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT). Môže vyvolať alergickú reakciu. Používajte ochranné 
rukavice. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných 
vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VVýýrroobbccaa::    
Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, 
www.tikkurila.com 
 

DDiissttrriibbúúttoorr::    
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 výrobku je zabezpečovaná našim 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 vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených 
informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.  
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