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TECHNICKÝ LIST 

EMPIRE 

Tradiční nábytková barva / polomatná 

 

 

POPIS VÝROBKU  

Tixotropní (gelovitá) alkydová barva. 

 

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

• Volně stojící interiérový nábytek.  

• Používá se v interiéru na nábytek ze dřeva, dřevotřískové desky, 

dřevovláknité desky a z tvrdého dřeva podle pokynů. 

• Vhodná také pro kovový nábytek v interiéru.  

• Empire se dobře roztéká a je obzvláště vhodná pro aplikaci 

štětcem.   

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY   

  

BÁZE BAREV   A a C.   

BAREVNÝ ROZSAH Vzorník: Feel the color. 

Může být tónovaná v odstínech Tikkurila. Hotový odstín černý.     

KONEČNÝ EFEKT    Polomatná. 

OBJEMOVÁ SUŠINA   50%.    

HUSTOTA   1,2 kg/l, bílá, ISO 2811.    

TEORETICKÁ VYDATNOST 10-12 m2/l.   

DOBA SCHNUTÍ (23°C a 

50% relativní vlhkosti 

vzduchu)  

Suchá proti prachu po 3 hodinách, přetíratelná po 24 hodinách. 

ŘEDIDLO   Pro aplikaci štětcem použijte White Spirit 1050, pro aplikaci 

stříkáním použijte Ruiskuohenne 1032.     

APLIKACE  Štětcem nebo stříkáním.   

ČIŠTENÍ NÁŘADÍ   White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner 

(čistič nářadí).     

ODOLNOST VŮČI Chemikáliím: Odolná vůči terpentýnu, white spirit a 

denaturovanému líhu. Není odolná např. vůči ředidlům. Odolná 

vůči rostlinným a živočišným tukům a mazacím olejům a 

tukům. 

Mytí: Dobrá pro běžné detergenty, SFS 3755. 

BALENÍ   0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.  

PŘEPRAVA A  

SKLADOVATELNOST  

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách 

od +5°C do +25°C. Špatně uzavřené nádoby nevydrží 

dlouhodobé skladování. Neovlivněná skladováním nebo 

přepravou v chladu. 
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TECHNICKÝ LIST 

EMPIRE 

Tradiční nábytková barva / polomatná 

Obsah VOC Celkový obsah VOC představuje 409-451 g/l / 0,326-0,432 kg/kg. 
(*) 

Obsah organického uhlíku Celkový obsah organického uhlíku v organických rozpouštědlech:  

345-379 g/l / 0,276-0,362 kg/kg. (*) 

(*) Obsah VOC a organického uhlíku v organických rozpouštědlech se stanovuje teoretickými výpočty na 

základě informací o surovinách, informace poskytnuty výrobcem Tikkurila. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

PODMÍNKY APLIKACE: 

Během aplikace musí být natíraný povrch suchý, teplota vzduchu by měla být vyšší než +5°C 

a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.  

 

PŘÍPRAVA PODKLADU: 

Nenatírané povrchy: Odstraňte špínu, prach a mastnotu. Základujte s Jehu nebo Otex. 

Předtím natřené povrchy: Povrch umyjte s čistícím prostředkem Maalipesu, poté důkladně 

opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte popraskanou a odlupující se barvu se škrabkou 

a celý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Vyspravte díry a praskliny s tmelem 

Presto Kalustekitti nebo Lakkakitti. Pokud je třeba základujte s Jehu nebo Otex.   

 

APLIKACE: Před použitím obvykle není nutné Empire promíchat. Pokud potřebujete Empire 

promíchat například pokud jej ředíte, tak před aplikací štětcem počkejte, dokud se z barvy 

neudělá želatina. Při nanášení štětcem, řeďte Empire s White Spirit 1050 a při aplikaci stříkáním 

řeďte s Ruiskuohenne 1032. Aplikujte 1-2 nátěry štětcem nebo stříkáním.  

 

POKYNY PRO ÚDRŽBU: V případě potřeby, nejdříve po 1 měsíci od natírání: 

Očistěte špinavé povrchy s neutrálním čistícím roztokem (pH 6-8) s použitím měkkého kartáče, 

houbičky nebo čistícího hadříku. Na velmi špinavé povrchy použijte jemně zásaditý čistící roztok 

(pH 8-10) s použitím houbičky nebo čistícího hadříku. Povrch důkladně opláchněte. 

Povrch dosáhne konečnou tvrdost a trvanlivost po 1 měsíci za normálních podmínek, proto s 

ním během tohoto období zacházejte opatrně. Pokud je třeba povrchy vyčistit hned po 

dokončení, očistěte je jemně měkkým kartáčkem nebo vlhkým čistícím hadříkem.  

 

ÚDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ: Povrchy natřené Empire mohou být natírány stejným druhem 

rozpouštědlové barvy. Viz přípravu.  

 

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 Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko,  

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

Distributor 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. 

http://www.tikkurila.com/

