
GYPSUMTOP OPACO

POPIS

Nástěnná  akrylová  vodová  barva  pro  interiéry,  určená  pro  přímou
aplikaci  na  sádrokarton.  Specifické  složení  jí  uděluje  vysokou  krycí
schopnost  již  po  aplikaci  první  vrstvy,  přičemž  maskuje  nedokonalostí
podkladu a vytváří homogenní matný povrch s vysokým stupněm bílé.
Snadnost aplikace a nízká tendence stříkání ji  činí mimořádně vhodnou
pro aplikaci válečkem.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelná v interiéru na:
- Sádrové a sádrokartonové povrchy.
- Je určena pro nové i staré omítky. 
- Staré prodyšné a řádně ukotvené nátěry. 
Povrchy  je  třeba  náležitě  připravit  dodržením  postupu  uvedeného  v
odstavci ‘PŘÍPRAVA PODKLADU'.
Neaplikujte  na  čerstvé  a  tendenčně  alkalické  podklady.  Vyčkejte  dobu
vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: Akrylový kopolymer ve vodném roztoku.
- Klasifikace pro kvalitu vzduchu v interiéru: A+

Klasifikace podle UNI EN 13300:
. Odolnost vůči omývání ISO 11998: třída 3.
. Lesk EN ISO 2813: 1-2 85°, velmi matný.
. Krycí schopnost podle ISO 6504-3: třída 1 při spotřebě 7 mq/l.

Další parametry:
- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: 1,59 ± 0,05 kg/l
- Odolnost vůči omývání podle UNI 10560: > 1 500 cyklů, odolná.
- Odolnost vůči zásadám podle UNI 10795: odolná.
-  Vysušení  (při  25  °C  a  65%  R.V.):  na  dotek  v  průběhu  45-60  min;
umožňující aplikaci dalších nátěrů po 3 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pravidelné a kohezní sádrové a sádrokartonové povrchy:
-  Po  vyschnutí  podkladu  odstraňte  případné  nedokonalosti
kartáčováním.
-  V  případě  velmi  nasákavých  povrchů  aplikujte  štětcem  jednu  vrstvu
přípravku GYPSUMTOP, rozředěného na 50 % (objemu) s vodou.
-  Proveďte  aplikaci  přípravku  GYPSUMTOP  podle  postupů  popsaných  v
pokynech pro aplikaci.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Vlhkost podkladu: < 10 %.
Vyhněte se aplikacím pod přímým působením slunečních paprsků.
-  Nářadí:  váleček  z  vlny  nebo  mikrovlákna,  štětec,  pistole  pro
bezvzduchové stříkání.
- Počet vrstev: 1-2 vrstvy. 
- Ředění: vodou.
. Aplikace válečkem: první vrstva a následující vrstvy na 20-25 %.
. Aplikace štětcem: první vrstva a následující vrstvy na 25-35 %.
- Při aplikacích prostřednictvím bezvzduchového stříkání se ředění mění
v závislosti na zařízení a použitém provozním tlaku.
- Nářadí se čistí vodou ihned po použití.
-  Orientační  spotřeba:  14-16  m²/l  na  jednu  vrstvu  a  vztahuje  se  na
aplikace na hladké podklady s  průměrnou nasákavostí.  Je  vhodné určit
skutečnou  spotřebu  na  základě  předběžné  zkoušky  na  specifickém
povrchu.

ZABARVENÍ

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály. 
Přípravek lze dále barvit s použitím barviv COLORADO, série 548. 
V  případě  použití  odlišné  výroby  se  doporučuje  jednotlivé  přípravky
vzájemně  promíchat,  aby  se  zabránilo  mírným  rozdílům  v  barevných
odstínech. 

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C 
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C 
Výrobek  je  nejlépe  spotřebovat  do  2  roků  od  data  výroby,  pokud  byl
uskladněn  v  původním,  neotevřeném  balení  a  pokud  byl  uchován  v
odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ  POKYNY

Mezní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)
Kat.  A/a:  matné  nátěrové  hmoty  pro  stěny  a  stropy  v  interiéru
(gloss≤25@60°) (VŘNH): 30 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 1 g/l VOC

Produkt  musí  být  používán  v  souladu  s  platnými  normami  v  oblasti
bezpečnosti  a  hygieny.  Po  použití  produkt  nevyhazujte  do  běžného
odpadu,  nechte  ho  zcela  zaschnout  a  naložte  s  ním  jako  se  zvláštním
odpadem. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních

vod,  ani  do  půdy.  Více  informací  naleznete  v  Bezpečnostním  listu
produktu.

HESLO TEXTU

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informace uvedené v tomhle technickém listu,
odpovídají  nejlepším zkušenostem, technickým a vědeckým poznáním. V každém
případě však není odpovědny za dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci
jsou  mimo  kontrolu.  Doporučuje  se  ověřit  vhodnost  a  efektivnost  výrobku  u
každého  specifického  případu.  Tento  technický  list  anuluje  a  nahrazuje  jakýkoli
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předchozí list.
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