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TECHNICKÝ LIST 

OPTIVA PRIMER  
  

 

  

 

  
  

POPIS VÝROBKU  

Vodou ředitelný, akrylový základní nátěr na stěny a stropy v interiéru. 

  

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

• Vhodný na nátěry sádrokartonových desek, omítky, vápenocementové 

omítky a betonových povrchů. 

• Snižuje absorpci povrchu. 

• Sjednocuje základovaný povrch. 

• Zvyšuje pokrytí vrchními nátěry z řady Tikkurila Optiva. 

• Ekologická receptura a certifikát nejvyšší kvality Ecolabel. 

• Doporučená institucí Polish Allergy Society (*). 

• Obsahuje méně než 1,5 g/l VOC – méně, než vyžaduje norma. 

 

*Doporučení instituce Polish Allergy Society (PTA) se týkají produktu po 

úplném vyschnutí natíraného povrchu a po důkladném vyvětrání místnosti. 

 

 
  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

  

BÁZE BAREV Báze AP. 

BAREVNÝ ROZSAH Světlé odstíny ze vzorkovníku Tikkurila Symphony. Vzhledem 

na specifičnost produktu se výsledný odstín může lišit od 

odstínu ze vzorníku. 

KONEČNÝ EFEKT Plný mat. 

HUSTOTA  Přibližně 1,4 kg/l. 

TEORETICKÁ VYDATNOST 6-8 m2/l na jednu vrstvu. Praktická vydatnost závisí na 

absorpci, struktuře povrchu, způsobu aplikace a na barevném 

odstínu. 

DOBA SCHNUTÍ (23°C a 

50% relativní vlhkosti 

vzduchu) 

Suchý po přibližně 1 hodině. 

APLIKACE Štětcem, válečkem nebo stříkáním. (tryska 515, tlak 150 

bar). 

ŘEDĚNÍ V případě potřeby řeďte do 5% vodou. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí před čištěním důkladně otřete, aby se odstranil 

přebytečný produkt. Ihned po práci nářadí očistěte vodou. 

BALENÍ 0,9l, 2,7l, 9l. 
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PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ  Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotě 

od +5°C do +25°C. Ihned po použití obal těsně uzavřete. 

Chraňte před mrazem a přímým slunečným zářením.   

EU VOC 2004/42/EC 

[limitní hodnota Kat. A/g 

30 g/l (2010)] 

Kategorie A/g. Od roku 2010 je přípustný obsah VOC pod  

30 g/l. Produkt obsahuje minimální množství těkavých 

organických látek – pod 1,5 g/l VOC (méně, než je 

požadováno normou). 

HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT Ano. 

  

  

NÁVOD NA POUŽITÍ:  

PODMÍNKY APLIKACE: Všechny povrchy určeny na natírání musí být suché. Během aplikace musí 

být teplota vzduchu od +5°C do +25°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. 

 

APLIKACE: Před použitím barvu důkladně promíchejte a v případě potřeby řeďte vodou do 5%. 

Základujte nenatřené povrchy stěn s jednou vrstvou Tikkurila Optiva Primer. Aplikujte konečný 

(vrchní) nátěr po uplynutí minimálně 4 hodin. 

 

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 účincích a ochraně jsou uvedeny v 

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

 

 

 

 

Výrobce: Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Polsko, Tel. +48 146 

805 600, Fax. +48 146 805 601, www.tikkurila.pl 

 

Distribútor v ČR: 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. 
 

mailto:info.cz@dejmark.com

