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SABULADOR SOFT 

 
          Technický list SC 00228 

 
NÁZOV: SABULADOR SOFT 
POPIS: farba s luminiscenčným efektom 
POUŽITIE: farba na báze vody na dekoráciu interiéru 
CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.100 ± 30 gr./LT. pri 25 °C 
 Výdatnosť: 9-10 m² / LT.  2 vrstvy pre efekt ťahov štetca na 

hladkom povrchu (môže sa líšiť v závislosti od 
drsnosti, absorpcie povrchu a aplikačnej metódy) 
8 - 9 m²/LT 2 vrstvy pre pruhovaný efekt na hladkom 
povrchu (môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, 
absorpcie povrchu a aplikačnej metódy) 

 Výdatnosť na Meteore 
10 a Meteore 12 

14-16 m²/LT 2 vrstvy 

 Estetický efekt: Opaleskujúci pololesklý efekt 
 Zafarbenie: Lux Argento 100, Lux Oro 200, Lux Alluminio 300, 

Lux Bianco Pieno 400, Matt Gesso 500 a farby z 
katalógu 

 Balenie: LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5 
   
DOBA SCHNUTIA: Suchý na dotyk: po 1 hodine pri teplote 20°C 
 Pretierateľný: po 3-4 hodinách pri teplote 20°C 
 Úplne suchý: po 24 hodinách pri teplote 20°C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

Vodou riediteľná farba pre interiéry so špeciálnymi luminiscenčnými piesočnými odleskami. 
Sabulador Soft možno použiť na vytvorenie exkluzívneho a elegantného 
prostredia v súlade s novými dekoratívnymi trendmi bez ohľadu na to, či 
celkový štýl je moderný alebo klasický. Sabulador Soft je vysoko kvalitný výrobok, ktorý je 
priedušný a môže byť prefarbený akoukoľvek inou farbou na vodnej báze.  
 
 
 EMISIE    
 ZNEČISŤUJÚCICH     
 LÁTOK  

ISO 16000 TVOC <1 mg/m3 

TRIEDA A + Trieda         
 

 OBSAH   
 NEBEZPEČNÝCH   
 LÁTOK 

- NEOBSAHUJE          
 
 

 HODNOTA    
 FORMALDEHYDU, 
X 

JIS V 1902-3 X<0,005 mg/m2h 
F**** 

     

         
 

 OBSAH 
PRCHAVÝCH      
 LÁTOK 

Smernica 
2004-42-CE 

Max. 15 g/l 
(Limit EÚ 200 g/l) 

kat. A/I  

       

         
          
 

 

PRÍPRAVA PRODUKTU: Riedenie:  pripravený k použitiu; ak sa použije na Meteore10 
zriedi sa na 20 - 30% vodou 

   
APLIKÁCIA: Nástroje: štetec, špongia 
 počet náterov: 1 - 2  
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PRÍPRAVA POVRCHU: Staré povrchy. Uistite sa, že je podpera stabilná a odstráňte všetky nečistoty. 
Odstráňte všetky staré olupujúce sa a kriedové farby, potom povrch umyte 
vhodným mydlom. Vyplňte podľa potreby praskliny a po zaschnutí tmela naneste 
jednu vrstvu PRIMART 600 zriedený na 50% vodou a po približne 4 hodinách pri 
20 ° C naneste a druhý náter PRIMART 600 zriedeného 15 - 20% vodou na 
pokrytie povrchu. 
Naopak, ak je povrch stabilný a hladký, nie olupovací sa alebo nový, brúste len 
kde je to potrebné, aby bola stena hladká. Naneste potom PRIMART 600 ako celý 
náter zriedený na 15-20% vodou . Po 4 hodinách pri 20 ° C pokračujte v aplikácii 
Sabulador Soft. 
Nové povrchy. Na opravu povrchu použite tmel. Po zaschnutí povrch prebrúste 
potom naneste vrstvu Primart 600 zriedeného 15 - 20% vodou. Po 4 hodinách pri 
20 ° C, pokračujte v aplikácii Sabulador Soft 

APLIKAČNÝ CYKLUS:  Efekt ťahu štetcom: naneste Sabulador Soft pomocou štetca PV 09 a zapracujte 
všetkými smermi. Nechajte asi 2 hodiny schnúť pri 20 ° C, potom naneste druhú 
vrstvu rovnakou technikou. 
Pruhovaný efekt: aplikujte Sabulador Soft pomocou valčeka PV 95 a maľujte do 
všetkých smerov; pri poslednom ťahu štetca sa posúva zvislým smerom zhora 
nadol. Prejdite cez vlhkú farbu pomocou špachtle PV 88 alebo PV 89 v pohybe 
zhora nadol a naopak, aby zostali čo najviac rovné pruhy. Nechajte asi 2 hodiny 
zaschnúť pri 20 ° C, potom naneste druhú vrstvu pomocou rovnakej techniky 
valca a špachtle. 
Mramorový Efekt na Meteore 10: Aplikujte Meteore 10 na celú stenu pomocou 
nerezovej špachtle PV 44. Ďalej, kým je produkt ešte mokrý, prejdite kefou PV 
105 cez povrch, aby sa vytvorili nepravidelné zvlnené drážky smerujúce šikmo od 
zhora nadol a naopak.  
Po 30 - 40 minútach pri 20 ° C postriekajte stenu vodou, opäť v pásikoch, 
pomocou postrekovača PV 106. Toto uľahčí vyhladenie Meteore 10 pomocou 
špachtle PV44. 
Po 24 hodinách pri 20 ° C zdobte kompaktnou špongiou používajúc Sabulador 
Soft Finish. Prvé dve vrstvy by mali úplne stačiť na zakrytie. Nechajte medzi 
vrstvami 4 hodiny pri 20 ° C. 
Je potrebné naniesť ďalší náter Sabulador Soft, ktorý ešte raz pokryje celý 
povrch, ale potom sa odstráni pomocou špongie, ktorá bola opláchnutá vo vode a 
dôkladne vyžmýkaná. 
Farba by mala byť odstránená jedným alebo viacerými ťahmi, aby sa vytvorila 
želaná štruktúra na najhladšej časti povrchu. Podobne mramorovaný 
efekt sa vytvorí zanechaním rôznych farebných odtieňoch v štruktúrovaných 
žilách. 
Ak sa má aplikovať štvrtý náter, t. j. tretia farba Sabulador Soft, mal by 
Sa aplikovať na všetky štruktúrované žily alebo okolo nich, čím sa vytvárajú 
nuansy pomocou špongie( po opláchnutí vo vode a dôkladnom vyžmýkaní) 
Mramorovaný efekt na Meteore 12: Pomocou kompaktnej špongie naneste 
Sabulador Soft zriedený na 20 - 30% s vodou a povrch pokryte prvými dvoma 
vrstvami. Nechajte prvý náter pred nanesením druhého náteru zaschnúť 4 hodiny 
pri 20 ° C. 
Ďalšia vrstva Sabulador Soft by sa mala aplikovať ako tretia vrstva inej 
farby, ešte raz po celej ploche, potom odstránená špongiou. 
Farba by mala byť odstránená pôsobením rôzneho stupňa tlaku, aby sa vytvoril 
požadovaný efekt nuansy na najhladšej časti povrchu. Podobne môžete 
mramorovaný efekt vylepšiť ponechaním rôzneho množstva farby v drážkach. 
Ak sa má nanášať štvrtý náter, použite inú farbu Sabulador Soft ako v 
predchádzajúcich náteroch, mal by sa nanášať iba na drážky alebo tesne okolo 
nich. 

TEPLOTA APLIKÁCIE: od +5°C do +30°C. 
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SKLADOVANIE: uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od 
+10°C do +30°C. 

STABILITA: približne 2 roky, 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 
 
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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