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TECHNICKÝ LIST 

SUPRABILIT  

  

 

  
  

POPIS VÝROBKU  

Tikkurila Suprabilit je speciální disperze určena na penetraci absorpčních povrchů v 

interiéru před další povrchovou úpravou/natíráním. Posilňuje a snižuje absorpci 

povrchu a zvyšuje přilnavost dekorativních nátěrů. 

  

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

• Stěny a stropy v interiéru, tam, kde se vyžaduje dobrá přilnavost. 

• Vhodný na natírání sádrokartonových desek, tmelených povrchů, sádrových 

omítek, vápenocementových omítek, betonových povrchů. 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

  

KONEČNÝ EFEKT Průhledný. 

HUSTOTA  Přibližně 1,01 kg/l. 

TEORETICKÁ VYDATNOST Až do 18m2/l v jedné vrstvě. Pokrytí závisí do značné míry od 

takových faktorů, jako je nasákavost, struktura povrchu, 

způsob aplikace a barva. 

DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 

50% relativní vlhkosti 

vzduchu) 

Interval mezi nanášením následných vrstev musí být 

nejméně 4 hodiny. 

ŘEDIDLO Voda. 

APLIKACE Stříkáním, štětcem, válečkem. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Před čištěním byste měli nářadí důkladně utřít, abyste z něho 

odstranili co nejvíc impregnace. Nářadí čistěte vodou ihned 

po ukončení práce. 

BALENÍ 1l, 5l. 

SKLADOVÁNÍ  Výrobek se musí přepravovat a skladovat v nádobách, které 

ho chrání před vlivem atmosférických podmínek. Skladovací 

a přepravná teplota musí být mezi +5°C a +25°C. Chraňte 

před mrazem. 

HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT Ano. 

  

  

NÁVOD NA POUŽITÍ:  

PODMÍNKY APLIKACE: Všechny povrchy určené na natírání musí být suché, teplota vzduchu 

nesmí být nižší než +5°C, relativní vlhkost vzduchu musí být pod 80%. 

 

PŘÍPRAVA POVRCHU:  

Nové omítky a povrchy můžou být natírány nejdřív po 4 týdnech zrání/schnutí. Povrchy očistěte od 

prachu a špíny; nerovnosti a poškození vyhlaďte tmelem. Důkladně odstraňte vápenné nátěry nebo 
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lepidlo. Potom naneste jednu vrstvu impregnace Tikkurila Suprabilit, a pokud je to potřebné, další 

vrstvu naneste po 4 hodinách. 

 

Před natíráním důkladně promíchejte. Řeďte vodou v poměru 1:1 a znova důkladně promíchejte. 

Aplikujte jednu vrstvu impregnace štětcem, válečkem nebo stříkáním. V osobitých případech pro 

nezpevněné povrchy řeďte s 20% vody. 

Doporučuje se používat ANZA malířské nářadí. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko,  

Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com  

 

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. 
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