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METEORE 12 
Technický list SC 00271 

NÁZOV: METEORE 12 
TYP: Naturálny vodou riediteľný textúrovaný náter pre interiéry, ideálny pre 

imitáciu mramorového efektu 
POUŽITIE: vodou riediteľný náter určený do interiéru 
CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.820 ± 30 gr/LT pri 20°C ( ISO 2811-1) 

Výdatnosť: VYROVNÁVACIA VRSTVA: 2 - 2,5 m2/LT jedna 
vrstva na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od 
povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy 
aplikácie) 
VRCHNÁ VRSTVA: 1-1,5 m2/LT jedna vrstva na 
hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, 
pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie) 

Estetický efekt: Saténový textúrovaný produkt určený pre 
dosiahnutie efektu cementu tónovaný to viacerých 
odtieňov, zobrazených v katalógu. 

Viskozita: 55.000 cps (AN ISO 2555) 
Zafarbenie: Farebná škála z katalógu 
Balenie: LT. 1 - LT. 4 - LT.12 

DOBA SCHNUTIA: Suchý na dotyk: po 8 hodinách pri teplote 20°C 
Pretierateľný: po 12 hodinách pri teplote 20°C 
Úplne suchý: po 28 hodinách pri teplote 20°C 

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ: 
Textúrovaný náter s výbornými vlastnosťami priľnavosti k podkladu, dokonca aj na hladké povrchy ako sú 
keramické obklady 

ENVIROMANTÁLNE ŠPECIFIKÁCIE: 

ŠPECIFIKÁCIA NORMA HODNOTA ZNAK 
SKÚŠKA 
PRIĽNAVOSTI / 
ODŤAHOVANIA 

UNI EN 1542 >2,2 N/mm2

EMISIE 
ZNEČISŤUJÚCICH 
LÁTOK 

ISO 16000 TVOC < 1 mg/m3 
A+ Trieda 

OBSAH 
NEBEZPEČNÝCH 
LÁTOK 

- neobsahuje 

HODNOTA 
FORMALDEHYD, X 

JIS A 1902-3 X< 0.005 mg/m2h 
F**** 

 
OBSAH 
PRCHAVÝCH 
LÁTOK 

Smernica 2004-42-CE max 6,6 g/L 
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PRÍPRAVA POVRCHU: Na podlahy, či už bez vlhkosti alebo s povrchovou alebo stúpajúcou vlhkosťou 
do 15%, vždy aplikujte Rasante DDS ako parozábranu. Na steny aplikujte 
Rasante DDS len vtedy, keď si to vyžadujú vlhkostné podmienky (od 3 do 15%) 
alebo keď národná legislatíva alebo špecifikácie predpisujú vertikálnu 
parozábranu. Dvojzložkový Rasante DDS musí byť katalyzovaný s B60, veľmi 
dobre premiešaný špachtľou alebo mechanickým nástrojom a musí byť nanesený 
v priebehu 40 - 50 minút nerezovým hladidlom PV 43 na čistý, odmastený a 
dobre vysušený podklad (napr. s priemyselným ohrievačom), aby bolo možné 
produkt dokonale priľnúť. Týmto spôsobom sa zabráni akémukoľvek oddeleniu 
v dôsledku vlhkosti. Po 24 hodinách pri 20 °C, ak škáry nie sú úplne vyrovnané 
alebo ak sa vyskytujú diery, škárujte pomocou Stucco SL20 alebo 
dvojzložkového STUCCO SB30 a až potom pokračujte s Meteore 12. Stucco 
SL20 je ideálny pre stredne pórovité podklady a tam, kde nie je potrebná 
rovnomerná nasiakavosť podkladu. Pre dosiahnutie najvyššieho výkonu z 
hľadiska vodonepriepustnosti a priľnavosti sa odporúča dvojzložkový SB30 
Stucco, ktorý vďaka svojej epoxidovej povahe umožňuje škárovanie vo všetkých 
miestach, kde sa vyžaduje vysoká tesnosť a kde sa chce dosiahnuť produkt, 
ktorý je po katalyzovaní podobný keramike.Nakoniec, ak je stúpajúca vlhkosť 
vyššia ako 15% - meraná vhodnými prístrojmi (karbidový vlhkomer), aplikácia 
VALPAINT E-VOLUTION sa neodporúča. Pozor: pri nástenných aplikáciách 
dôkladne zhodnoťte konzistenciu podkladu, vyhnite sa nanášaniu VALPAINT E-
VOLUTION na nesúdržné a málo kompaktné podklady, ako sú drobiace sa, 
nesúdržné omietky alebo na zle priľnavé nátery. Pre aplikáciu na sadrokartón je 
dôležité, aby bol vo vynikajúcej kvalite, nový alebo ako nový. Pre lepšie 
priĺnutie naneste pred METEORE 12 štetcom alebo vlneným valčekom náter 
TOP COAT AR60 Lucido. TOP COAT AR60 Lucido musí byť katalyzovaný s 
CT80 a v tomto prípade zriedený vodou v pomere 1:2, pričom všetko dobre 
premiešame.  Pri podlahových aplikáciách zabráňte stagnácii vody na 
povrchoch, ktoré majú byť zdobené pomocou VALPAINT E-VOLUTION, 
úpravou sklonov pred aplikáciou METEORE 12, ak nie sú dostatočné pre 
prúdenie vody. Potom povrch vyrovnajte RASANTE DDS alebo STUCCO 
SB30 s možnosťou vytvorenia rôznych vrstiev produktu až do požadovanej 
hrúbky. Okrem toho musia byť konštrukčné, izolačné alebo kontrakčné škáry na 
dekorovanom povrchu ponechané, aby sa prispôsobili prípadným deformáciám. 
Preto ich z akéhokoľvek dôvodu nenapĺňajte ani nespájajte. Ak prach alebo iné 
úpravy podkladu spôsobili uzavretie škár, musia sa znovu otvoriť vhodnými 
prostriedkami. 

PRÍPRAVA PRODUKTU: miešanie: pripravený na použitie 
APLIKÁCIA: spôsob: Nerezová špachtľa (pre vyrovnávaciu aj 

konečnú vrstvu) 
počet náterov: 2 - vyrovnávacia a konečná vrstva 
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APLIKAČNÝ CYKLUS: 1) Mramorový efekt:
VYROVNÁVACIA VRSTVA: naneste vrstvu Meteore 12 ako vyhladenie, 
pričom naneste vrstvu dostatočnú na to, aby bol podklad vyrovnaný a hladký. 
KONEČNÁ VRSTVA: po 8 hodinách pri 20 °C naneste opäť celoplošne 
METEORE 12 nerezovým hladidlom PV 43 a potom ešte kým je produkt mokrý 
vytvorte štetcom PV 105 nepravidelné a zvlnené žilky zhora nadol a naopak. Po 
20 - 30 minútach pri 20 °C nastriekajte vodu pomocou rozprašovača PV 106 na 
nanesený METEORE 12 podľa pásov vytvorených pri spracovaní METEORE 
12. To uľahčí vyhladenie METEORE 12 nerezovým PV 43 oceľovým hladidlom.
Rovnako dôležité je po nanesení METEORE 12 počkať aspoň 12 hodín pri
teplote 20 °C a prebrúsiť skleneným papierom zrnitosti 220, aby sa podklad
vyhladil, zjednotil a aby nevznikli hrče, vrúbky a ryhy. Na tomto mieste je možné
pokračovať dekoratívnym systémom Mramorový efekt (pozri kompletný
aplikačný cyklus v katalógu).
2) Hladký efekt: zafarbite METEORE 12 s pomerným množstvom farbiacej
pasty, nazývanej COLORI '. Alternatívne je možné použiť tónovací systém
VALCLONE.
VYROVNÁVACIA VRSTVA: naneste vrstvu METEORE 12 ako vyhladzujúcu
vrstvu, pričom naneste vrstvu dostatočnú na to, aby bola podpora rovná, hladká a
bez vrúbkov alebo hrudiek.
KONEČNÁ VRSTVA: po 8 hodinách pri 20 °C naneste opäť METEORE 12,
opäť nerezovým hladidlom PV 43, ihneď dokončite ťahmi špachtle vo všetkých
smeroch bez toho, aby ste museli znova prechádzať povrch. Nastriekajte trochu
vody pomocou postrekovača PV 106, aby ste dosiahli čo najhladší a
najkompaktnejší povrch. Po 12 hodinách pri 20 °C prebrúste skleneným
papierom so zrnitosťou 220, aby ste vyhladili, zjednotili podklad a vyhli sa
hrudkám, vrúbkom a ryhám. Dokončite dekoráciu lesklým alebo matným
povrchom pomocou Top Coat.
3) Ďalšie dekoratívne efekty:
VYROVNÁVACIA VRSTVA: naneste vrstvu METEORE 12 ako vyhladenie, 
pričom nechajte vrstvu dostatočnú na to, aby bola podpora vyrovnaná a hladká. 
KONEČNÁ VRSTVA: po 8 hodinách pri 20 °C naneste METEORE 12 znova, 
opäť nerezovým hladidlom PV 43, ihneď dokončite ťahmi špachtle vo všetkých 
smeroch bez toho, aby ste museli znova prechádzať povrch. Nastriekajte trochu 
vody pomocou postrekovača PV 106, aby ste dosiahli čo najhladší a 
najkompaktnejší povrch. Po 12 hodinách pri 20 °C prebrúste skleneným 
papierom so zrnitosťou 220, aby ste vyhladili, zjednotili podklad a vyhli sa 
hrudkám, vrúbkom a ryhám. Pokračujte v dekorácii na základe vytváraného 
dekoratívneho efektu , potom naneste GEL a nakoniec matný alebo lesklý povrch 
(pozri kompletný aplikačný cyklus v katalógu) 
Poznámka: pred pokračovaním v aplikácii si pozorne pozrite video návod. 

TEPLOTA APLIKÁCIE: od +5°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. 
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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. 

Vydanie: č° 6 December 2020  

Vydané: Oddelením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY 
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