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FINISH V 16 

 
          Technický list SC 00116 

 
NÁZOV: FINISH V 16 
POPIS: Transparentná akrylová ochrana 
POUŽITIE: Priehľadná farba pre interiér a exteriér. Vytvorené a testované na ochranu 

Arteco’1, Polistof a Klondike Ferro. Pôsobí ako základný náter aplikovaný pred 
aplikáciou Magic Light Finitura K 100 

CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.000 ± 30 gr./LT. pri 20 °C 
 Viskozita: Nízka 
 Výdatnosť: 24-25 m²/LT. Arteco’1 (nezriedené)  

40-50 m²/LT Arteco’1 (zriedené na 100% s vodou) 
16-18 m²/LT Polistof (nezriedené)  
5-6 m²/LT 2 nátery Klondike Ferro (nezriedené)  
15-20 m²/LT Magic Light Finitura K 100 
(môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, absorpcie 
povrchu a aplikačnej metódy) 

 Estetický efekt: Matný 
 Zafarbenie: Priehľadný 
 Balenie: LT. 0,250 l. - LT.1 
   
DOBA SCHNUTIA: Suchý na dotyk: po 30 minútach pri teplote 20°C 
 Pretierateľný: po 2 hodinách pri teplote 20°C 
 Úplne suchý: po 24 hodinách pri teplote 20°C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

PRE ARTECO 1. Ak sa nanáša na steny v interiéri, stoly, stoličky a iný nábytok, 
Finish V 16 chráni povrch zdobený produktom Arteco’1, robí ho odolný voči 
umývaniu vodou, nárazom a oderu. Navyše bráni bieleniu a výkvetu vápna v 
Arteco’1, keď je aplikovaný vonku. 
PRE POLISTOF: Ak sa nanáša na drevo, železo, sklo a ľahké zliatiny zdobené 
Polistofom. Finish V 16 ich chráni pred umývaním obyčajnými čistiacimi 
prostriedkami a od oderu. 
PRE KLONDIKE FERRO: Na zastavenie oxidácie, ale tiež na zabezpečenie, 
aby sa povrch na dotyk nezašpinil a aby bol mierne umývateľný, naneste dva 
nátery Finish V 16. 
PRE MAGIC LIGHT FINITURA K 100: Nanáša sa na vrchnú časť nových a 
starých náterov na hladké alebo drsné podpery, pokiaľ sú správne upevnené a nie 
prašné pred aplikáciou Magic Light Finitura K 100 
 

PRÍPRAVA PRODUKTU: Riedenie:  pripravený na použitie pre aplikáciu na Polistof; 
riediť na 100% pre Arteco’1, pripravené na 
použitie pre Magic Light 

 Finitura K 100 
APLIKÁCIA: Nástroje: štetcom, valčekom, striekaním 
 počet náterov: 1 (s 2 vrstvami bude lesklý) 
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APLIKAČNÝ CYKLUS:  PRE ARTECO’1 A POLISTOF: nanášajte štetcom alebo striekaním na povrchy 
kde už je aplikované Arteco’1 a Polistof. 
PRE KLONDIKE FERRO: Naneste dve vrstvy náteru FINISH V 16 v 2 
hodinovom intervale pri 20 ° C. FINISH V 16 sa musí použiť najmenej 1 - 2 dni 
po aplikácii, ale tiež v závislosti od požadovanej intenzity oxidácie. Avšak, 
oxidácia bude ukončená po 8 - 10 dňoch pri 20 ° C. Musí byť použitá povrchová 
úprava V 16 pomocou mohérového valčeka ťahmi do všetkých strán, na povrch 
zdobený oxidovaným efektom alebo efektom oxidu meďnatého; oxidovaný 
pozinkovaný efekt musí byť aplikovaný zvislými ťahmi 
PRE MAGIC LIGHT Finitura K 100: naneste jednu vrstvu nezriedeného 
Finishu V 16 pomocou štetca alebo valčeka. Asi po 12 hodinách pri 20 ° C 
naneste Magic Light Finish K100. 

TEPLOTA APLIKÁCIE: od +5°C do +30°C. 
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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