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POPIS VÝROBKU 
Matný nízkozápachový vodou ředitelný akrylátový základ na vnitřní povrchy. Základ má dobré krycí schopnosti, přilnavost, plní póry a 
vytváří prvotřídní základ pod vrchní nátěry Feelings Furniture Paint.  
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE 

 Vnitřní dřevěné obklady, dveře, nábytek, stěny, MDF atd. Feelings Furniture Primer může být použita na přetírání vnitřních 
povrchů natřených vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzovanými barvami.   

 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

KÓD PRODUKTU 729 6001 

HUSTOTA  Cca. 1,3 kg/l 

SUŠINA Cca. 35% 

BÁZE A 

OBLAST ODSTÍNŮ Dostupný v bílé, Feelings Interior Colour Range av škále odstínů Tikkurila Symphony 
Colour Collection, také v BS 4800, RAL, NCS a jiných barevných paletách. 

STUPEŇ LESKU Matná. 

BALENÍ  0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l 

VYDATNOST 6-8 m2 / l na jeden nátěr. 
Výše uvedená vydatnost je orientační, a závisí na mnoha faktorech včetně textury, 
pórovitosti a na způsobu aplikace. 

DOBA SCHNUTÍ 
(23 ° C a 50% relativní vlhkost 
vzduchu) 

Zaschlý na dotek po 1 hodině a přetíratelný po 4 hodinách. 

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

 VOC max. <30g / l.    
 

APLIKACE Štětcem, válečkem nebo stříkáním. 
Pro aplikaci Feelings Furniture Paint jsou nejvhodnější polyesterové nebo nylonové 
malířské štětce. Pro aplikaci bezvzduchovým stříkáním použijte trysky 0,013 "-0,015" 
(0,33mm - 0,38mm). 

ŘEDIDLO Pokud je to nutné zřeďte do 10% s vodou. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Ihned po použití očistěte s vodou. 

PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem 
atmosférických podmínek. Přepravní a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 ° C 
do + 25 ° C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. ADR / RID: 
neklasifikován 

FINSKÁ EMISNÍ KLASIFIKACE M1  

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Všechny natírané povrchy musí být suché, obsah vlhkosti dřeva musí být méně než 20%, teplota vzduchu 
nejméně + 8 ° C, a relativní vlhkost vzduchu pod 80%. 
PŘÍPRAVA: Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný, bez špíny, olejů, vosku, rzi, odlupujícího se nátěru a jiného povrchového 
znečištění. Použijte doporučené produkty Tikkurila jako čistící prostředky a prostředky na odstraňování plísně. Suky a pryskyřičné místa 
ošetřete s lakem Tikkurila Knotting Lacquer. Na vyspravení nerovností použijte vhodné Tikkurila tmely. Nerovnosti povrchu vyrovnejte. 
Lesklé a tmelené povrchy přebruste do matu. Poznámka: bledší zabarvení bude viditelné na suků a pryskyřičných místech. Zvláštní 
pozornost věnujte předúpravě takových míst při následujících typů dřeva: dub, teak, cedr, jedle, mahagon, apod. - Obsahují olej a ve 
vodě rozpustné třísloviny, které mohou zhoršit schnutí, tvrdnutí, přilnavost barvy k povrchu a ztrátu barvy. Na takové typy dřeva je lepší 
použít UNICA ADHESION Primer. Kovové povrchy a hlavně místa, kde by mohla vzniknout rez základujte s Rostex Super. 
POUŽITÍ: Barvu důkladně promíchejte. Nové povrchy nebo předtím natřené povrchy základujte s Feelings Furniture Primer. Savé 
povrchy základujte s Feelings Furniture Primer naředěný do 10% s vodou, nechte uschnout a aplikujte další neředěný nátěr. 
ÚDRŽBA: Ne dříve než 1 měsíc po natírání: Povrch čistěte s neutrálním (pH 6-8) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo 
hadrem. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým (pH 9-10) čisticím prostředkem s měkkým štětcem, houbou nebo hadrem. 
Důkladně opláchněte. Během několika týdnů po natírání s povrchem zacházejte opatrně, protože barva vytvrdne při normálních 
podmínkách po 1 měsíci. Pokud je třeba povrch vyčistit dříve, čistěte jen lehce s jemně navlhčeným hadrem nebo mopem. 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních 
předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů. 
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ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE  
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list můžete dostat na požádání. 

  

  

VVýýrroobbccee::    
Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace 
VANTAA, www.tikkurila.com 

DDiissttrriibbuuttoorr::    
Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA 9, Tel. +420 724 554 416, 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 celá řada 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


