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POPIS VÝROBKU  
Vodou ředitelná speciální barva pro použití v interiéru. Vzhledem k magnetické vlastnosti 
barvy se magnety přilepí na povrchy natřené Magneticem. Silné magnety se nejlépe připojují 
k povrchu. 
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

 Vhodná pro použití na stěny v suchém interiérovém prostředí. 

 Beton, sádrokarton, dřevotříska a výplňové ošetřené plochy. Pokud je třeba 
dosáhnout jiný odstín nátěru než šedý, barvu MAGNETIC je možné přetřít 1 až 2 
krát interiérovou, vodou ředitelnou barvou od Tikkurily. Příliš hrubý vrchní nátěr 
barvy může snížit přilnavost magnetu k povrchu. 

 

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY  

  

HUSTOTA  cca 2,6 kg/l, ISO  2811 

BAREVNÉ ODSTÍNY šedá 

STUPEŇ LESKU matná 

BALENÍ  0,5 l, 3 l 

VYDATNOST  cca. 1,5 m2/l ve třech vrstvách 

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

cca. po 24 hodinách.  

EU VOC 2004/42/EC [limitní 
hodnota Kat. A/i 140 g/l (2010)]  

Obsah VOC max.140 g/l.    
 

APLIKACE Válečkem nebo štětcem. 

ŘEDIDLO Neředí se. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Odstraňte přebytek barvy a očistěte nástroje vodou. Umyvadlo důkladně 
opláchněte, protože železo, které barva obsahuje, může způsobit zabarvení 
umyvadla. 

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. VAK / ADR 

 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
 
PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ:  
Natíraný povrch musí být suchý. Teplota vzduchu musí být minimálně +10 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 80 %. 
PŘÍPRAVA:  
Nenatřené povrchy:  
Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený prachu. Trhliny a otvory vyplňte vhodným tmelem Presto filler pokud je to nutné. Natřete 
nenatřený povrch s např. Varma primer-em . 
Natřené povrchy:  
Povrch umyjte se zředěným čisticím prostředkem Maalipesu, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte odlupující se nátěr. 
Tvrdý a lesklý povrch se má zmatnit, aby byla zaručena co nejlepší přilnavost. Odstraňte prach po broušení. 
POUŽITÍ:  
Před použitím a během něj důkladně promíchejte Magnetic. Míchání může trvat i několik minut. Barvu Magnetic natřete 3 -krát pomocí krátkých 
tahů válečkem nebo štětcem. Docilte nejhladší povrch, jako je možné. Magnety drží nejlépe na hladkém povrchu. Magnetic lze také aplikovat 
válcem a ihned vyhladit ocelovým hladítkem, aby se dosáhlo velmi hladkého povrchu. Nechte natíraný povrch vyschnout 24 hodin mezi nátěry. 
Použijte cca. 1 litr barvy na cca. 1,5 m2 povrchu ve třech vrstvách. Taková aplikace bude garantovat magnetický efekt. Pokud chcete, konečná 
úprava může být provedena po 24 hodinách s Tikkurila vodou ředitelnou barvou určené jako vrchní nátěr na vnitřní stěny. 
ÚDRŽBA:  
Nejdříve po 1 měsíci od nátěru. Během tohoto období nemyjte povrch. Čištění povrchu spíše než vyschne, provádějte pomocí vysavače, 
hladkého štětce nebo prachovky. Čištění vlhkým hadříkem může zanechat fleky na povrchu. Po dokončení nátěru by se měl s touto péčí čistit 
po dobu několika týdnů, protože barva dosáhne svoji konečnou tvrdost po cca 1 měsíci. Pokud má být povrch vyčištěn ihned po dokončení, 
použijte raději vysavač, hladký kartáč nebo prachovku. 
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PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:  
Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro 
nebezpečný odpad. 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE podle nařízení ES 1272/2008 
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Zacházejte opatrně a vyhněte se zbytečné expozici. 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, Tel: +420 724 554 416, info: cz@dejmark.com, www.dejmark.cz 
 
 
 

Výše uvedené údaje musí 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.  
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