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KLONDIKE LIGHT 
Technický list SC 00234 

NÁZOV: KLONDIKE LIGHT 
TYP: farba s antickým efektom  
POUŽITIE: vodou riediteľný náter určený do interiéru 
CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.010 ± 30 gr/LT pri 25°C 

Výdatnosť: 5 - 6 m2/LT dve vrstvy na hladký povrch (môže sa 
líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorbcie 
podkladu a metódy aplikácie) 

Estetický efekt: saténový 
Viskozita: = = = 
Zafarbenie: Farebná škála z katalógu 
Balenie: LT. 1 - LT. 2,5 

DOBA SCHNUTIA: Suchý na dotyk: 2 hodiny pri teplote 20°C 
Pretierateľný: 5 – 6 hodín pri teplote 20°C 
Úplne suchý: 24 hod pri teplote 20°C 

CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

Moderný a elegantný vodou riediteľná farba pre použitie v interiéri. KLONDIKE 
LIGHT môže byť aplikovaný na viaceré druhy povrchov. Vďaka svojim 
unikátnym odtieňom je možné dosiahnuť výnimočne trendový dizajn. 
Kovové fragmenty obsiahnuté vo farbe umocnené zlatými, striebornými časticami 
umožňujú vytvoriť jedinečný efekt s nádychom kovových metalických stien 
KLONDIKE LIGHT je vysoko kvalitný výrobok, ktorý je priedušný, 
umývateľný a pretierateľný akoukoľvek inou vodou riediteľnou farbou. 
POZN.: Aplikujte KLONDIKE LIGHT do 24 hodín po farbení, aby ste predišli 
strate stability. 

ŠPECIFIKÁCIA NORMA HODNOTA ZNAK 
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 
(Ue Limit 200 
g/L) A/l Cat. 
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PRÍPRAVA POVRCHU: Staré steny: Odstráňte starú nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte 
ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny ak je to 
potrebné. Ďalej aplikujte vhodný penetračný náter vhodný na daný povrch. Keď 
je penetrácia úplne vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po približne 
6 hodinách pri 20° pokračujte s aplikáciu farby KLONDIKE LIGHT. 

Nové steny: Očistite podklad ak je zaprášený dôkladne umyte a vysušte. Ďalej 
aplikujte vhodný penetračný náter vhodný na daný povrch. Keď je penetrácia 
úplne vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po približne 6 hodinách 
pri 20° pokračujte s aplikáciu farby KLONDIKE LIGHT. 

Drevo, sklo, ľahké zliatiny a lakované železo. Odstráňte všetku mastnotu 
z povrchu a dobre ho obrúste aby bol hladký a čistý. Naneste vrstvu základného 
náteru, ktorý je vhodný pre daný typ povrchu, potom naneste vrstvu Primer 
1000. Po 6 hodinách pri 20°C, pokračujte v aplikácii Klondike Light 

Nové železo: Odstráňte všetky nečistoty a vrstvy hrdze na povrchu, ošetrite 
vhodným ochranným prípravkom určeným na železo. Keď je ochranný náter 
úplne vysušený, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po približne 6 hodinách 
pri 20° pokračujte s aplikáciu farby KLONDIKE LIGHT. 

PRÍPRAVA PRODUKTU: riedenie: pripravený na použitie 

APLIKÁCIA: spôsob: štetec, kovové nerezové hladítko 

počet náterov: 2 vrstvy 
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 APLIKAČNÝ CYKLUS: Pre dosiahnutie odtieňov z katalógu, dôkladne zmiešajte s príslušným množstvom 
tónovacej pasty COLORI alebo použite VALCLONE tónovací systém. Pre 
dosiahnutie zlatého alebo strieborného odtieňa je potrebné pridať produkt 
ADITIVO GOLD G 100 alebo ADITIVO SILVER G200 dostupných v baleniach 
LT. 0,100 a LT. 0,250 Ml. 
1) Klasický efekt - (špachtla): aplikujte PRIMER 1000 so štetcom
a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C. Aplikujte KLONDIKE LIGHT s
kovovou špachtľou PV 43 nerovnomernými ťahmi 15 - 30 cm dlhými vo
všetkých smeroch, vytvárajúc svetlé a nerovnomerné ťahy na povrchu. Po
približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20 C° C, aplikujte druhú náteru KLONDIKE
LIGHT rovnakým spôsobom ako pri prvom nátere. Počkajte približne 1 hodinu
pri teplote 20°C , a potom ešte raz prejdite celý povrch, na ktorý už bol
aplikovaný KLONDIKE LIGHT s rovnakým nástrojom - kovovou špachtľou PV
43, ale bez použitia náteru, vo všetkých smeroch krížom - krážom približne 15 -
20 cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch vyvíjajúc taký tlak, že farebné časti
splývajú a zmenšujú sa, čím sa vytvorí svetlý a tieňovaný efekt.
2) Klasický efekt - (štetec + špachtla): aplikujte PRIMER 1000 so štetcom alebo
valčekom a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C.
Aplikujte KLONDIKE LIGHT s so štetcom PV 76 naneste prvú vrstvu
KLONDIKE LIGHT štetcom PV 76 a uistite sa, že máte dostatočné množstvo
náteru KLONDIKE LIGHT a pomocou krátkych ťahov štetcom 8 - 15 cm dlhých
všetkými smermi, doprava doľava a naopak, a zdola nahor a naopak. Po približne
20 minútach pri teplote 20°C použite kovovú špachtľu PV43 a bez použitia farby
vyhlaďte rovnomerne celý povrch vo všetkých smeroch.
Po približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20 C° C, aplikujte druhú vrstvu náteru
KLONDIKE LIGHT rovnakým spôsobom ako pri prvom nátere.
Počkajte približne 1 hodinu pri teplote 20° C, a potom ešte raz prejdite celý
povrch, na ktorý už bol aplikovaná vrstva KLONDIKE LIGHT s rovnakým
nástrojom - kovovou špachtľou PV 43, ale bez použitia náteru, vo všetkých
smeroch krížom - krážom približne 15 - 20 cm dlhými ťahmi vo všetkých
smeroch vyvíjajúc taký tlak, že farebné časti splývajú a zmenšujú sa, čím sa
vytvorí svetlý a tieňovaný efekt.
3) Efekt - (štetec)“ aplikujte PRIMER 1000 so štetcom alebo valčekom a
počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C.
Aplikujte KLONDIKE LIGHT s so štetcom PV 76 naneste prvú vrstvu
KLONDIKE LIGHT štetcom PV 76 a uistite sa, že máte dostatočné množstvo
náteru KLONDIKE LIGHT a pomocou krátkych ťahov štetcom 8 - 15 cm dlhých
všetkými smermi, doprava doľava a naopak, a zdola nahor a naopak.
Po približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20 C° C, aplikujte druhú vrstvu náteru
KLONDIKE LIGHT rovnakým spôsobom ako pri prvom nátere.
Počkajte približne 1 hodinu pri teplote 20° C, a potom ešte raz prejdite celý
povrch, na ktorý už bol aplikovaná druhá vrstva KLONDIKE LIGHT so štetcom
PV76, ale bez použitia náteru, vo všetkých smeroch krížom - krážom vo všetkých
smeroch jemným tlakom.

N.B.: pred aplikáciou je potrebné pozrieť video-návod na aplikáciu zvoleného
efektu.

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 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená. 
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POZNÁMKY: Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. 

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.4, Máj 2020 

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