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POPIS VÝROBKU 
Vodou ředitelná akrylátová barva vhodná na nátěr školních tabulí. 
PŘÍKLADY POUŽITÍ 
Stěny, nábytek. Tvorba tabulových povrchů. Křída se dobře zachytí na natíraném povrchu a následně jde snadno setřít. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

  
ZÁKLADNÍ DRUHY BARVY A a C  

BAREVNÉ ODSTÍNY Tikkurila Symphony barevné karty 2436. Standardní barva černá Black 202.    

STUPEŇ LESKU   Matná         

VYDATNOST  8 -10 m2/l      

OBSAH SUŠINY  cca 39% v závislosti na odstínu  

HUSTOTA  cca 1,2 kg/l, v závislosti na odstínu, ISO 2811   

EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota 
Kat. A/d 130 g/l (2010)]  

LIITU obsahuje max. 130g/l VOC  

ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI  SFS-EN 13300 třída I, ISO 11998  

BALENÍ  A a C: 0,225 l a 0,9l. Standardní barva černá Black 202  1/3 l a 1l  

ŘEDIDLO  Voda  

Doba schnutí (23°C, relativní vlhkost 
vzduchu 50%)  

Přetíratelný  po cca. 6 hodinách  
Připraveno k použití po cca. 1 týden. 

PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST 
Přeprava a skladovaní v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do + 25°C. 
Chraňte před mrazem. 

APLIKACE  Válečkem, štětcem nebo stříkáním.   

 Konvenční stříkání  Tlak 3-4 bar, tryska tip 1,6-1,8 mm, ředění 15-30% obj.  

 Bezvzduchové stříkání  Tryska tlak 140-160 bar, tryska tip 0,011" - 0,013", ředění 0,5% objemu  

 Stříkání za pomoci vzduchu    
Tryska tlak 140-160 bar, tlak rozprašovacího vzduchu 2 bary,  
tryska tip 0,011" - 0,013", ředění 0-5% objemu  

PODMÍNKY APLIKACIE  
Natíraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu alespoň 8°C a relativní vlhkost 
vzduchu 80%. 

  
NÁVOD NA POUŽITÍ: 
PŘEDTÍM NENATŘENÉ POVRCHY: Z povrchu odstraňte špínu a prach. V případě potřeby natřete povrch vhodným základním nátěrem, 
povrch přebruste brusným papírem a odstraňte prach z broušení. Základní nátěr pro hladké povrchy UNIVERSAL PRIMER nebo VARMA 
PRIMER a FURNITURE PRIMER, HELM PRIMER nebo OTEX AKVA. 
PŘEDTÍM NATŘENÉ POVRCHY: Povrch omyjte čisticím prostředkem MAALIPESU CLEANING, podle návodu na etiketě. Nechte zaschnout. 
Povrch přebruste brusným papírem a odstraňte brusný prach. Vyplňte všechny díry a praskliny vhodným základním nátěrem PRESTO, 
PRIMER, např. UNIVERSAL PRIMER, VARMA PRIMER, FURNITURE PRIMER, HELM PRIMER nebo OTEX AKVA. 
POUŽITÍ: Barvu LIITE před použitím dobře promíchejte. Podle potřeby řeďte vodou. Aplikujte válečkem s krátkým vlasem, štětcem nebo 
stříkáním 1-2 krát. 
ÚDRŽBA NATÍRANÉHO POVRCHU: Povrchy natřené barvou LIITE je možné přetřít přímo barvou LIITE. 
V případě potřeby povrch čistěte nejdříve cca. jeden měsíc po natření. Povrch čistěte čisticím prostředkem s neutrálním pH (6-8) měkkým 
kartáčkem, houbičkou nebo hadříkem na čištění. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým čisticím prostředkem pH (8-10) hadříkem 
nebo měkkým kartáčkem, houbičkou. Povrch důkladně opláchněte. 
Při klasických podmínkách povrch dosáhne úplnou tvrdost a konečnou odolnost po měsíci a proto zacházejte s takovým povrchem opatrně. 
Pokud je třeba natřený povrch očistit dříve, na čištění použijte vlhký čistící hadřík nebo hladkou kartáček. 
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Otřete nadměrnou barvu z nářadí. Čistěte s vodou. K odstranění vytvrzené barvy použijte Tikkurila Tool cleaner. 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on a 2,4,7,9-tetrametyldec-5-in-4,7-diol. Může vyvolat alergickou reakci. 
Používejte ochranné rukavice. BL je k dispozici na požádání klienta. 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné, suché nádoby z obalů recyklujte nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zlikvidujte v 
souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. 
PŘEPRAVNÍ KLASIFIKACE ADR: Není klasifikován. 
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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 provozním 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 


