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TECHNICKÝ LIST 

EVERAL SEMI MATT [30]  

  

 

  
  

POPIS VÝROBKU  

Univerzální, polomatný alkydový email, odolný vůči mechanickému poškození. K 

dispozici v bohaté paletě odstínů (více než 13 tisíc). 

  

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

• Výrobek vhodný na natírání povrchů v interiéru a v exteriéru: ocel, 

pozinkovaná ocel, ocel odolná vůči kyselinám, hliník, měď, dřevo, dřevu 

podobné povrchy, plast, sklo, glazura – po správné základné úpravě 

povrchu. Produkt určen na natírání: nábytku, dveří, okenních rámů, plotů, 

žebříků, balustrád, sloupů, tyčí, stojanů a podobně. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

  

BÁZE BAREV Báze A a C. 

KONEČNÝ EFEKT Polomatný. Upozornění: stupeň lesku může být ovlivněn 

intenzitou zvoleného odstínu a tloušťkou nátěrového filmu. 

BAREVNÝ ROZSAH Odstíny ze vzorníků Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS a RAL. 

Více než 13 000 odstínů. 

HMOTNOSTNÍ SUŠINA Minimálně 61%. 

HUSTOTA  Báze A: přibližně 1,308 kg/l, Báze C: přibližně 1,166 kg/l. 

TEORETICKÁ VYDATNOST 8-12 m²/l, v závislosti od typu a absorpce povrchu. 

DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 

50% relativní vlhkosti 

vzduchu) 

Suchý proti prachu přibližně po 4 hodinách, suchý na dotek po 

přibližně 6-7 hodinách. Interval mezi nanášením následných 

vrstev musí být nejméně 16 hodin. Poznámka: V případě použití 

intenzivních odstínů může dojít k prodloužení doby schnutí. 

ŘEDIDLO Tikkurila Everal Thinner 1050 nebo White Spirit. 

APLIKAČNÍ METODA Štětcem, válečkem nebo konvenčním stříkáním (nanášení 

stříkáním se může používat pouze v zařízeních, ve kterých se 

uplatňují požadavky na omezování emisí těkavých organických 

látek). 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Z nářadí odstraňte přebytečnou barvu. Nářadí čistěte pomocí 

ředidla Tikkurila Everal Thinner 1050 nebo White Spirit ihned po 

skončení natírání. 

ODOLNOST Vůči povětrnostním podmínkám: Velmi dobrá.  

Vůči teplu: Maximálně +100°C, při vyšších teplotách má povrch 

tendenci žloutnout. 

Vůči světlu: Dobrá.  

HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT Ano. 

BALENÍ Báze A a C: 0,9l, 2,7l, 9l. 

SKLADOVÁNÍ  Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, při teplotě 

+5 až +25°C, na suchém a větraném místě. Produkt v balení 
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s objemem méně než 450l splňuje podmínky paragrafu 

2.2.3.1.5 a nespadá pod ADR/RID regulaci. 

EU VOC 2004/42/EC 

[limitní hodnota Kat. A/d 

300 g/l (2010)] 

Everal Semi Matt 30 obsahuje méně než 300 g/l VOC. 

  

  

NÁVOD NA POUŽITÍ:  

PODMÍNKY APLIKACE: Natírání by mělo probíhat při teplotách od +5°C do +25°C a relativní 

vlhkosti vzduchu nižší než 80%. Teplota natíraného povrchu by měla být minimálně +3°C vyšší než 

teplota rosného bodu. 

 

PŘÍPRAVA POVRCHU:  

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty, prachu a uvolňujícího se nátěru. 

 

Nenatírané povrchy: 

Dřevo a dřevěné povrchy by měli být před natíráním ošetřeny nanesením základního nátěru 

Tikkurila Everal Primer. Vnější dřevěné povrchy by měli být ošetřeny základním nátěrem Tikkurila 

Valtti Super Guard. Ocelové a kovové povrchy by měli být ošetřeny základním nátěrem Tikkurila 

Everal Corrostop, následně ukončeny vrchním emailovým nátěrem. Hliníkové, měděné, dřevu 

podobné, plastové, skleněné a glazurované povrchy zdrsněte a před aplikací vrchního nátěru 

naneste Tikkurila Otex.  

 

Předtím natírané povrchy: 

Dřevo a dřevěné povrchy pokryté plísní, řasami atd. ošetřete speciálním prostředkem, který 

odstraní mikroorganizmy, následně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte veškeré 

uvolňující se, staré nátěry a povrch zbruste, odstraňte prach a odmastěte. Dřevěné povrchy v 

interiéru by měli být před nanesením emailu natřeny základním nátěrem Tikkurila Everal Primer. V 

případě opětovného natírání povrchu v tmavém barevném odstínu a v případě nanášení odstínů, 

které mají nízkou krycí schopnost, se doporučuje použít základní nátěr natónován do odstínu 

podobného odstínu vrchního emailu. Kovové povrchy by měli být očištěny od rzi kovovým kartáčem 

na stupeň ST2 podle normy PN ISO 8501-1. Nečistoty, ve vodě rozpustné soli, mastnotu a oleje 

odstraňte pomocí čistícího prostředku Tikkurila Panssaripesu. Důkladně opláchněte vodou a nechte 

uschnout. Staré, lesklé povrchy by měli být před natíráním zmatněny. Nenatírané kovové povrchy 

ošetřete základním nátěrem Tikkurila Everal Corrostop. Zdrsněné zinkové povrchy je potřeba 

zbrousit a potom natřít základním nátěrem Tikkurila Rostex Super. 

 

Upozornění: Všechny povrchy natírané s Tikkurila Everal Primer, Tikkurila Everal Corrostop, 

Tikkurila Rostex Super a impregnantem Tikkurila Valtti Super Guard můžou být přetírány nejdříve 

24 hodin od aplikace předcházejícího nátěru. 

 

VRCHNÍ NÁTĚR: Před použitím email důkladně promíchejte. Pro aplikaci stříkáním zřeďte podle 

potřeby ředidlem Tikkurila Everal Thinner (10-20% objemu).  

Naneste 1-3 vrstvy, v závislosti od stavu natíraného povrchu. Doporučuje se používat ANZA 

nástroje na natírání. 
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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. 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před 

použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v 

Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: Tikkurila Polska S.A., ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica, Polsko, Infolinia:  

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. 
.  

http://www.tikkurila.pl/
mailto:info.cz@dejmark.com

