
Účinnost našich systémů vychází z vývoje materiálů dodavatelů zdrojů a z našich praktických zkušeností. Nemůžeme však nést bezvýhradnou odpovědnost za práci vytvořenou na základě 
těchto systémů, protože konečný výsledek bude částečně záviset na stavu podkladů a dalších faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Tímto zveřejněním pozbývají dříve vydané technické 
listy platnosti.     
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Technický list

Popis: Hedvábně matná barva odolná proti opotřebení 
pro dekorativní ochranu např. cementových a 
betonových podlah. Odolnost vůči palivu, oleji, slané 
vodě a horkým pneumatikám automobilů. Není vhodný 
pro asfaltové podlahy. Pro vnitřní použití. 

Použití: Vhodná pro podlahy v garážích, sklepích, 
prádelnách a skladech, na schodech apod. Vhodné na 
veškeré typy betonu mimo „kletovaných“ povrchů. 

Vlastnosti: 
• odolný vůči provozním kapalinám
• odolný vůči změkčovadlům pneumatik
• odolává vysoké mechanické zátěži
• snadná aplikace
• vynikající kryvost
• dekorativní vzhled

 

Odstín: Různé odstíny.

Zpracování: Před použitím dobře promíchejte. 
Nanášejte křížem ve 2 vrstvách plochým širokým 
štětcem nebo malířským válečkem s krátkým vlasem. 
První vrstvu zřeďte 5-10% lakovým benzínem. Další 
nátěry neřeďte. 

Výtěžnost: Přibližně 12 m²/litr na jednu vrstvu v 
závislosti na podkladu a způsobu aplikace.  

Čas schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%: 
Proti prachu cca po 2 hodinách.
Přetíratelné po 18 hodinách.

Plně vytvrzeno po 72 hodinách.

SYSTÉM NÁTĚRU 

Podklad: Musí být pevný a před nátěrem očištěný od 
mechů, řas, solných sedimentů, špíny, mastnoty, prachu 
atd. Odstraňte a/nebo opravte uvolněné vrstvy nebo 
spáry. Vždy čistěte přípravkem Finess Beton- & 
Cementreiniger. 

* Tip:
Vlhkost:
Abyste se ujistili, že je podlaha dostatečně suchá, 
položte na ošetřovanou podlahu kus plastové fólie o 
ploše přibližně 1 m² a po stranách ji přelepte páskou. 
Nechte ji na místě 24 hodin. Pokud se po uplynutí této 
doby pod fólií objeví kondenzace nebo beton ztmavne či 
zvlhne, nelze podlahu ještě natírat.

Přilnavost: 
Abyste se ujistili, že je přilnavost podkladu dobrá, 
vyřízněte do stávající vrstvy nátěru pomocí hobby nože 
písmeno "X" až k betonu. Přes něj nalepte pevnou 
pásku. Nyní pásku jedním pohybem odstraňte. Pokud je 
více než 25 % zkušebního povrchu uvolněno, je třeba 
před lakováním podlahy odstranit celou vrstvu nátěru. 

Nové betonové podlahy: Před natíráním by měly být 
staré nejméně 6 týdnů (na každý cm tloušťky vrstvy 
nejméně 1 týden schnutí). 

Hrubé neošetřené betonové podlahy: Důkladně 
vyčistěte čisticím prostředkem Finess Beton- & 
Cementreiniger. 

Neošetřené hladké betonové podlahy: Zdrsněte a/
nebo vyleptejte vodou a 10% kyselinou chlorovodíkovou. 
Důkladně opláchněte čistou vodou a nechte uschnout. 
Poté vyčistěte čisticím prostředkem Finess Beton & 
Cement Cleaner. 

Polyuretanem modifikovaná alkydová 
pryskyřice 

Lakový benzín 

52% objemově 

Cca. 1,2 g/ml 

40 mikronů na vrstvu (suchého filmu)

hedvábně matný, 30-35 % s Gardner 
60° gloss meter

TECHNICKÁ DATA 

Pojivo:  

Ředidlo:   

Obsah sušiny:

Hustota: 

Doporučená 
tloušťka filmu: 

Stupeň lesku: 

Odstín: Různé odstíny 

Ředit s: Lakový benzín 

Bezpečnostní 
údaje: 

Čištění 
nástrojů: 

Výkonnost: 

Viz bezpečnostní list (MSDS)

Lakový benzín 

Odolnost vůči oleji, palivu, slané vodě a 
horkým pneumatikám automobilů. 
Dobré pokrytí. Odolné a dekorativní. 

Skladování:  
Minimálně 12 měsíců v těsně uzavřeném původním obalu 
na suchém, chladném a nemrznoucím místě. 

Obecně: Doporučujeme aplikovat při teplotách mezi +8° 
a +30 °C. Po použití nádobu řádně uzavřete a skladujte 
ve svislé poloze. 

Přebytečný produkt: Tuto barvu a obal je třeba 
odevzdat na sběrném místě nebezpečného nebo 
speciálního odpadu. 

FINESS Vloerverf
Barva na betonovou podlahu

Porézní a prašné povrchy: Důkladně vyčistěte čisticím 
prostředkem na beton a cement Finess. Po zaschnutí 
proveďte předúpravu základním nátěrem na beton a 
podlahy Finess. 

Drolící se podklady: Oškrábejte, zbavte prachu. 
Důkladně vyčistěte čisticím prostředkem na beton a 
cement Finess. Po zaschnutí proveďte předúpravu 
základním nátěrem na beton a podlahy. 

Ošetřené podlahy v dobrém stavu: nejprve důkladně 
vyčistěte přípravkem Finess Beton & Cement Cleaner.  
Poté je zdrsněte a oprašte. 

Ošetřené podlahy ve špatném stavu: odstraňte 
uvolněné části a vyrovnejte nerovnosti. Nechte 
zaschnout. Poté je vyčistěte čisticím prostředkem na 
beton a cement Finess. Poté povrch zdrsněte a zbavte 
prachu a předtím jej ošetřete základním nátěrem na 
beton a podlahu Finess. 

Bod vzplanutí: 39°C 




