TECHNICKÝ LIST
DREAM WHITE
BÍLÁ LATEXOVÁ BARVA NA STĚNY A STROPY

POPIS VÝROBKU
Vysoce kvalitní, vodou ředitelný bílý latexový nátěr určený na
dekorativní a ochranné natírání stěn a stropů uvnitř obytných prostorů,
kancelářských a veřejných budov, jako např. školní zařízení (školy,
školky apod.) laboratoří, zdravotnických zařízení (nemocnice, kliniky,
relaxační centra, dialyzační centra apod.) a servisních zařízení a
výrobních závodů, včetně potravinářského průmyslu s výjimkou
přímého styku s potravinami.
(Pokud máte další požadavky ve vztahu k použitelnosti přípravku ve výše uvedených
zařízeních, obraťte se na technické oddělení. http://www.tikkurila.pl/doradcytechnologiczni, nebo volejte Tikkurila Helpdesk PL tel.: 801-88-99-65)

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Díky použití technologie "Speciální bílé dlaždice" nátěr poskytuje:
Jednotný, matný povrch.
Konstantní bílá barva, odolná vůči UV záření.
Vysoká životnost povrchu umožňuje čištění povrchu čistícím prostředkem a vodě
odolnost povrchu na mokré čištění 2. třídy podle normy PN-EN 13300.
• Velmi dobrá krycí schopnost zajišťuje atraktivní výsledný efekt.
• Velmi dobrá přilnavost k povrchu.
PŘÍKLADY POUŽITÍ
• Natírání sádrokartonových desek, vápenocementové omítky, rekonstrukce starých nátěrů.
• Dekorativní nátěry betonu, natírání malých kovových a dřevěných prvků, po předchozím
ošetření povrchu správným základním nátěrem.
• Doporučuje se také na nátěry dekorativních prvků: sádrové profily, lišty, panely, rozety.
NORMY KVALITY A EKOLOGIE
Ekologie je cíl, který pohání značku Tikkurila. Nátěr DREAM WHITE věnuje nejvyšší pozornost
životnímu prostředí a chrání naše zdraví. Splňuje přísné ekologické normy.
Doporučení polského Alergologického institutu (PTA): DREAM WHITE je
doporučen polským institutem (PTA). Na základě podrobné analýzy nezávislou
komisí expertů se potvrdilo, že výrobek je bezpečný pro lidi obzvlášť citlivých
a náchylných na alergii. Po natírání a vyvětraní místnosti, nemá produkt, za
předpokladu že byl použitý podle instrukcí v návodu, alergický účinek.
VOC - neobsahuje těkavé organické látky, které způsobují zdravotné problémy
a ničí ozonovou vrstvu - 0% VOC podle normy PN-EN ISO 11890:2.
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TECHNICKÉ PARAMETRY
BAREVNÝ ROZSAH

Bílá.

HUSTOTA

1,5 g/cm3.

STUPEŇ LESKU

Hluboko matný [2-3], podle normy PN-EN 13300:2007.

TEORETICKÁ VYDATNOST

Do 14 m²/l v jednom nátěru. Vydatnost závisí od absorpce
a textury povrchu, od aplikační metody a použitého nářadí na
natírání.
Suchá po přibližně 2 hodinách. Přetíratelná nejdřív po 4
hodinách. Teplota během natírání: +5⁰C až +25⁰C.

DOBA SCHNUTÍ (+23°C a
50% relativní vlhkosti
vzduchu)
POJIVO

Polyvinyl acetát.

ODOLNOST VŮČI
MOKRÉMU ČIŠTĚNÍ

II. třída podle normy PN-EN 13300, barva I. typu podle normy
PN-C 81914:2002.

ODOLNOST VŮČI ZÁŘENÍ
V MÍSTNOSTECH SE
ZVÝŠENOU HYGIENOU
např. v nemocnicích

Po 8 hodinách nepřetržitého záření UVC lampou (vzdálenost
od povrchu – 1,5m) nátěr nežloutne.

ŘEDIDLO

V případě potřeby řeďte do 5% vodou.

APLIKACE

Štětcem, válečkem, stříkáním.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Před čištěním odstraňte co nejvíc barvy z nářadí. Čistěte
vodou ihned po ukončení natírání.
3l, 10l.

BALENÍ
SKLADOVÁNÍ

Skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před
vlivem atmosférických podmínek. Přepravná a skladovací
teplota musí být v rozmezí od +5°C do +25°C. Chraňte před
mrazem a přímým slunečným zářením. Po otevření obal opět
pevně uzavřete.
Doba použitelnosti v originálních, neotevřených, pevně
uzavřených obalech: 3 roky od datumu výroby.

EU VOC 2004/42/EC
[limitní hodnota Kat. A/a
30 g/l (2010)]

Produkt obsahuje méně než 1 g/l VOC (méně, jako je
stanovená limitní hodnota). Od roku 2010 je povolený obsah
VOC méně jako 30 g/l.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
PODMÍNKY APLIKACE: Povrch určený na natírání musí být suchý, teplota vzduchu nesmí být nižší
jako +5°C a ne vyšší jako +25°C, relativní vlhkost vzduchu by měla být pod 80%.
PŘÍPRAVA POVRCHU: Povrchy určené k natírání by měly být čisté, suché, odmaštěné, zbavené prachu
a uvolněných částic. Odstraňte plíseň a všechny nečistoty, které snižují přilnavost vhodnými čistícími
prostředky. Na vyplnění děr a trhlin a vyhlazení povrchu stěn a stropů použijte vhodný tmel. Ujistěte
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se, že všechny lesklé povrchy jsou zmatněné. V případě volných částic a drolivého materiálu
impregnujte povrch s impregnačním nátěrem Tikkurila Suprabilit.
Předtím nenatírané povrchy: Minerální omítky a povrchy můžou být natírány minimálně po 4 týdnech
zrání. Povrch očistěte od prachu a nečistot, nerovnosti a díry vyrovnejte tmelem. Natřete základní nátěr
Tikkurila Optiva Primer. Potom natřete povrch s 2 nátěry Tikkurila Dream White.
Předtím natírané povrchy: Před nátěrem omyjte povrch a odstraňte mastnotu a špínu a uvolněné
odlupující se části starého nátěru. Obruste všechny lesklé povrchy a vyhlaďte nerovnosti a díry tmelem.
Natřete základní nátěr Tikkurila Optiva Primer. Poté natřete povrch s 2 nátěry Tikkurila Dream White.
Povrchy natřené klihovým nebo vápenným nátěrem: Pečlivě odstraňte vápenné nebo klihové
nátěry. Před natíráním odstraňte prach a nečistoty, vyhlaďte nerovnosti a díry tmelem. Natřete základní
nátěr Tikkurila Optiva Primer. Poté natřete povrch s 2 nátěry Tikkurila Dream White.
UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se zkontrolovat, zda použitý tmel vytvořil dostatečně silný a stabilní povrch
- pokud se po jemném tření rukou z povrchu uvolňuje prach, znamená to, že je třeba natřít povrch
základním nátěrem Tikkurila Suprabilit.
V případě předtím natřených povrchů se doporučuje provést zkušební nátěr na malé ploše. Dosažení
dobrého konečného výsledku rozhodne o použití výrobku.
APLIKACE: Před natíráním důkladně promíchejte. V závislosti na savosti povrchu aplikujte 2 nátěry
Tikkurila Dream White. Ochrannou malířskou pásku odstraňte okamžitě po natírání, dřív, než barva
zaschne. Pro natírání doporučujeme používat ANZA nářadí.
UPOZORNĚNÍ: V tomto technickém listu není možné popsat všechny možnosti používání výrobku. V
případech, které nejsou popsány výše, se obraťte na našeho konzultanta. Rádi Vám poskytneme
podrobnější informace týkajícího se objektu.
*Čištění natíraných povrchů: ne dříve než 1 měsíc po aplikaci. Prosím mějte na paměti, že povrchy
natírané matným nátěrem jsou náchylnější k poškrábání a mechanickému poškození ve srovnání s
povrchy natřenými barvou s vyšším leskem.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy.
Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte
kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
Výrobce: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mošcickiego 23, 39-200 Debica, Tel. 801 88 99 65, +48 22 310 95
55, www.tikkurila.pl
Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416,
info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou
uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem
ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které
mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi
pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího
upozornění.
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