
T A P E T E N H A U 
T 

 
 

Před použitím si přečtěte 
etiketu! 

 
 

Výhody produktu: 

Přípravek dodává hedvábný lesk a činí tapety a emulzní barvy omyvatelnými a odpuzujícími nečistoty. 

 

Světlostálost: velmi dobrá 
 

Odolnost proti povětrnostním vlivům: vhodné pouze pro vnitřní použití 
 

Odstíny/úrovně lesku: bezbarvý/hedvábně lesklý 

 

Oblasti použití: 

Vhodný pro silně zatěžované povrchy, jako jsou schodiště, chodby, kuchyně, toalety atd. 
 
 

Tipy pro zpracování: 
Nenanášejte pod +8 °C (platí pro podklad a okolní vzduch)! Před použitím zkontrolujte kompatibilitu s podkladem nanesením 
zkušebního nátěru. Podklad musí být čistý, suchý, bez oleje a mastnoty a musí být nosný. Odstraňte nedržící a odlupující se nátěry. 
Výrobek lze nanášet štětcem nebo válečkem. Je připraven k použití, a proto jej lze aplikovat neředěný. 

 
 

Struktura barvy: 
Po nanesení znovu přímo přejeďte válečkem z jehněčí kůže nebo pěnovým válečkem, abyste dosáhli rovnoměrné vrstvy. 

 

Výnos: 

500 ml vystačí na cca 6 m² jedné vrstvy v závislosti na stavu / savosti podkladu. Přesné hodnoty spotřeby určete nanesením zkušebního 
nátěru na objekt. 

 
 

Ředidlo: připraveno k použití 
 

Nástroje: štětec, váleček 
 

Čištění nářadí: ihned po použití vodou a mýdlem. 

 

Doba schnutí: (při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti 65 %) 

 
Plně vysušené: přibližně  po 48 hodinách 

 
Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu sušení. 

 

Složení: 
Plastová disperze, plnidla, voda, aditiva, konzervační látka 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, pyrithion zinku 

 
 

Hodnota VOC: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/a): 30 g/l 

(2010) Tento výrobek obsahuje max. 5 g/l VOC. 

 
 

WGK: 1 
 

Kód GISBAU: BSW20 
 
 

Obecné poznámky: 

Po použití nádobu pevně uzavřete a skladujte na chladném, ale nezamrzajícím místě. Otevřené nádoby co nejdříve spotřebujte. 
Recyklujte pouze prázdné nádoby. Vysušené zbytky materiálu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky tekutých materiálů je třeba 
odevzdat na sběrném místě starých barev/laků. Zajistěte nádobu proti převrhnutí a úniku během přepravy. Informace o nebezpečnosti 
a bezpečnostních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, obraťte se na svého prodejce. 
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Tyto technické poznámky slouží pouze pro vaši informaci a odrážejí náš výzkum a zkušenosti. Můžeme je změnit bez předchozího 
upozornění, aby odrážely nejnovější stav techniky. Vzhledem k mnoha vlivům při aplikaci a zpracování nelze poskytnout žádnou 
záruku. V případě pochybností se obraťte na naše oddělení aplikační techniky. 

http://www.wilckens.com/

