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FINISH V 19 OPACO 

 
          Technický list SC 00273 

 
NÁZOV: FINISH V 19 OPACO 
POPIS: Transparentný ochranný náter do interiéru 
POUŽITIE: Transparentná ochrana do interiéru na základe vodotesných živíc. Vytvorené a 

testované na dosiahnutie matného povrch na GEL EP40 + CT50 
CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.000 ± 30 gr./LT. pri 25 °C 
 Viskozita: 400 cps 
 Výdatnosť: 14-16 m² / LT.  2  vrstvy (môže sa líšiť v závislosti 

od drsnosti, absorpcie povrchu a aplikačnej metódy) 
 Estetický efekt: Matný 
 Zafarbenie: Transparentné 
 Balenie: LT. 0,250-0,500 
   
DOBA SCHNUTIA: Suchý na dotyk: po 2 hodinách pri teplote 20°C 
 Úplne suchý: po 24 hodinách pri teplote 20°C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

Obzvlášť odolný voči vode a matný povrch na GEL EP40 + CT50 
 

VÝKON ŠTANDARD HODNOTA 
UMÝVATEĽNOSŤ UNI 10560 5000 cyklov 
LESK EN ISO 2813 7,6 GU 

(NÍZKY LESK) 
 
 

PRÍPRAVA PRODUKTU: Riedenie:  pripravený k použitiu 
 

   
APLIKÁCIA: Systém: Ak chcete dosiahnuť skôr matný ako lesklý 

konečný efekt, počkajte 18 - 24 hodín pri 20 ° C, 
aby mohol GEL stuhnúť. Následne povrch 
prebrúste brúsnym papierom so zrnitosťou 
400/500, odstráňte všetky hrudky a 
nedokonalosti, potom naneste dve vrstvy FINISH 
V 19 Matt pomocou valčeka PV 109 alebo 110. 
Počkajte 2 hodiny pri 20 ° C medzi dvoma 
vrstvami FINISH V 19 Matt. 

 počet náterov: 2  
 
 

  

TEPLOTA APLIKÁCIE: od +10°C do +30°C. 
SKLADOVANIE: uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od 

+5°C do +30°C. 
STABILITA: približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená. 
POZNÁMKY: Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.   
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  
A LIKVIDÁCIA 

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať 
celý návod a Kartu bezpečnostných údajov. 
Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými 
ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite 
vodou a poraďte sa s lekárom.  
Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane  sú 
uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na 
webovej stránke www.dekorativne-natery.sk 
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Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim 
prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.  
 
Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. 
Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre 
použité balenia.  
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