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TECHNICKÝ LIST 

LUJA CERAMIC TILES  

POLOMATNÁ VNÚTORNÁ FARBA NA KERAMICKÉ OBKLADY 

 

POPIS VÝROBKU  

Polomatná farba na keramické obklady.  

  

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE   

• Keramické obklady na stenách v suchých a vlhkých miestnostiach 

(napr.  kúpeľne, kuchyne) a nízko namáhané podlahy v suchých 

miestnostiach (napr. toalety).  

• Výrobok nie je vhodný na samočistiace keramické obklady a steny v 

parnej saune 

• Vďaka vynikajúcej priľnavosti farba nevyžaduje základný náter. 
Tónovateľné vo farbách Tikkurila. 

• Natieraný povrch je extra odolný voči horúcej a studenej vode, 
šampónom, čistiacim chemikáliám a rôznym škvrnám (olej, kečup, džús atď.).   

  

 
  

TECHNICKÉ PARAMETRE  

  

BÁZY FARIEB  Báza A, Báza C  

FAREBNÉ ODTIENE  Feel the Color, Feel the Color 2020, vzorkovnica Deco Grey, Color Now 2022. 

Možno tónovať vo farbách Tikkurila 

OBJEM SUŠINY (%)    40 %.          

STUPEŇ LESKU  Polomatný. 4/RT-klasifikácia 

VÝDATNOSŤ    10-12 m²/l.  

BALENIE  BÁZA A: 0.9 l, 2.7 l. 

BÁZA C: 0.9 l, 2.7 l. 

HUSTOTA   1,2 kg/l, ISO 2811  

DOBA SCHNUTIA  Suchý na dotyk po cca. 2 hod. Pretierateľný po 16 hod. za normálnych 

podmienok. Pripravený na použitie po 2 dňoch. 

Vezmite prosím na vedomie! Farba dosiahne konečnú tvrdosť po 28 dňoch, 

preto sa medzitým vyvarujte mechanickému poškodeniu povrchu.  

ČISTENIE NÁRADIA  Náradie ihneď po použití očistite vodou. Pred čistením odstráňte z 

maliarskych nástrojov čo najviac farby. Tikkurila Pensselipesu Tool 

Cleaner sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby..  

SKLADOVATEĽNOSŤ  Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pre ďalšie použitie 

plechovku dôkladne uzavrite. Tónovaný výrobok alebo výrobok 

skladovaný v nesprávne uzavretej alebo poloprázdnej plechovke 

nevydrží dlhodobé skladovanie. 

VOC  (kat. A/i) 140 g/l (2010) 

Luja Ceramic Tiles obsahujú VOC max. 140 g/l. 

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ Odoláva čistiacim chemikáliám a miernym rozpúšťadlám, ako je lakový 

benzín. Akékoľvek farebné škvrny od kávy, čaju a pod. je potrebné 

ihneď utrieť. 

ODOLNOSŤ VOČI 

MOKRÉMU DRHNUTIU 

SFS-EN 13300 trieda 1, ISO 11998. 

APLIKÁCIA  Štetec, plstený valček na hladké povrchy (5-7 mm vlas) 
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NÁVOD NA POUŽITIE:   

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má ošetriť, musí byť suchý, teplota vzduchu najmenej + 5°C a 

relatívna vlhkosť vzduchu pod 80% počas spracovania a sušenia.  

  

PRÍPRAVA PODKLADU:   

Očistite povrch od vodného kameňa pomocou prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa (napr. Tikkurila Supi 

Saunapesu). 

Na odstránenie mastnoty, oleja alebo nečistôt použite vhodný čistiaci prostriedok (napr. Tikkurila Maalipesu). 

Odstráňte starý silikón ostrým nožom. Odstráňte zvyšky silikónu z povrchu pomocou prostriedku na odstraňovanie 

silikónu. 

Opatrne opláchnite povrch veľkým množstvom vody, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku. Nechajte zaschnúť. 

Upozorňujeme, že škáry dlaždíc musia byť pred lakovaním tiež suché. 

 

Základovanie: 

Nie je potrebný žiadny základný náter. 

 

NATIERANIE:   

Povrchy musia byť pred natieraním úplne čisté a suché. Na hladké povrchy použite plstený valček alebo štetec 

1. Pred použitím farbu dobre premiešajte a potom nalejte farbu na valček. 
2. Štetcom natierajte v tenkej vrstve rohy, škáry obkladačiek a miesta, kam sa valčekom nedostanete. 

3. Farbu naneste na celý povrch plsteným valčekom v tenkej vrstve, dbajte na to, aby ste nenaniesli príliš 

veľa farby, pretože to môže spôsobiť opadávanie farby na povrchu. 
4. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte aspoň 16 hodín schnutia. 

5. Rovnakým spôsobom naneste 2. vrstvu. 

6. Odstráňte pásky ihneď po aplikácii poslednej vrstvy. 

7. Vymeňte odstránené silikóny za nové.     

  

POKYNY NA ÚDRŽBU:  

Produkt dosiahne konečnú tvrdosť a trvanlivosť po mesiaci za normálnych podmienok, preto je potrebné s povrchmi 

zaobchádzať opatrne počas niekoľkých týždňov. Ak je potrebné povrchy vyčistiť krátko po dokončení, zľahka ich očistite 

mäkkou kefou alebo vlhkou čistiacou handričkou. 

POZNÁMKA! Upozorňujeme, že po kontakte s vodou môže čerstvo natretý povrch zmäknúť, ale po ~30 minútach 

schnutia sa povrch vráti späť tvrdý. V prípade potreby po cca. Najskôr 1 mesiac od natierania: Povrchy je možné čistiť 

mäkkou špongiou alebo čistiacou handričkou a neutrálnym (pH 6-8) umývacím roztokom. Veľmi znečistené povrchy 

čistite slabo alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom a napr. čistiaca handrička alebo špongia. Nepoužívajte 

abrazívne čistiace prostriedky, drsné špongie atď. Povrch dôkladne opláchnite. 

   

ÚDRŽBA:  

Povrchy natreté farbou Luja Ceramic Tiles je možné natrieť rovnakou farbou. Pozri Príprava..   
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: 

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Tekutý odpad likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre 

nebezpečný odpad. Prázdne plechovky recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.    

  

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: 

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení. Noste ochranné 

rukavice. POZOR! 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. Tento výrobok 

obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu výrobku počas skladovania. Obsahuje: C(M)IT/MIT (3:1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez 
predchádzajúceho upozornenia.   

http://www.tikkurila.com/
http://www.dejmark.sk/
http://www.dejmark.sk/

