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OTEX (UNICA ADHESION PRIMER) 
speciální barva 

  

POPIS 
 

Plně matná rychleschnoucí základní barva na bázi 
speciálního pojiva, umožňujícího dobré spojení 
s problematickými povrchy. Vhodné do exteriéru i interiéru. 
 

P ÍKLADY POUŽITÍ Dřevo, sklo, obkladačky, sklovláknité povrchy, PVC, hliník, 
pozinkované povrchy a povrchy dříve opatřené alkydovým 
nebo kyselinou tuhnoucím nátěrem. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Objemová sušina: cca. 48% 
Specifická hmotnost: 1,4 kg/l (bílá) 
Báze: AP, C 
 

Tónování 
 

Dostupné ve světlých odstínech podle Tikkurila Symphony 
Colour Collection. Přesnost odstínů je přibližná. 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

P íprava povrchu Natírané povrchy musí být čisté, suché a zbavené nečistot, 
prachu, mastnoty, vosků a volných částic. Použijte 
prostředky Tikkurila k odstranění plísní a k čištění. Suky 
a smolná místa ošetřete lakem na suky. K tmelení 
nerovností použijte vhodný tmel Tikkurila. Lesklé a hladké 
povrhy zdrsněte. Rovněž hliníkové nebo glazované povrchy 
zdrsněte brusným papírem nebo jinou mechanickou 
cestou. Věnujte pozornost přípravě celé plochy. 
 

APLIKACE 
 

Nanášejte štětcem, stříkáním nebo válečkem. 
Pro bezvzduchové stříkání použijte trysku: 0.011”-0.015” 
a řeďte do 10% ředidlem 1032. 
Pro aplikaci štětcem nebo válečkem v případě potřeby 
můžete ředit do 5% ředidlem 1050. 
 

Podmínky k nanášení 
 

Všechny povrchy musí být suché, vlhkost dřeva pod 20% 
a teplota vzduchu min. +5°C, a relativní vlhkost vzduchu 
pod 80%. 
 

Nanášení 
 

Před použitím důkladně promíchejte. Nové, dříve 
nenatírané povrchy natřete na celé ploše. Dříve natírané 
pouze na porušených místech 
 

Vydatnost 
 

10–12 m2/l při hladkých dřevěných površích (na 1 nátěr) 
12–14 m2/l při hladkých kovových a plastických površích 
(na 1 nátěr) 
Síla vlhkého filmu je přibližně 70–80 μm na jeden nátěr, 
síla suchého filmu je přibližně 35–40 μm na jeden nátěr. 
Vydatnost je závislá na mnohých faktorech jako je drsnost, 
pórovitost povrchu, způsob aplikace a podmínek při aplikaci
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Výše uvedené informace jsou odrazem výsledků laboratorních testů a praktických zkušeností. Kvalita produktu je ověřována 
operačním systémem založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené 
nedodržením instrukcí nebo použitím produktu k nevhodnému účelu. 

 

OTEX (UNICA ADHESION PRIMER) 
speciální barva 
 
Doba schnutí 
 

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: proti prachu cca 
po 1,5 hodině, přetíratelný je po 16 hodinách. Nízká teplota 
a vysoká vlhkost dobu schnutí prodlužuje. 
 
 

Čištění nástrojů Štětce a nástroje čistit ředidlem 1050 okamžitě po ukončení 
práce. 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROST EDÍ 
 

Prázdné obaly recyklujte nebo zneškodněte v souladu s 
místními předpisy. Tekuté zbytky zneškodněte v souladu s 
místními předpisy. 
 

Bezpečnost Práce 
Podle na ízení EU 99/45/EHS 
 
 

Obsahuje benzín hydrogenačně odsířený 
a methylethylketoxim. 
R10-Hořlavý. 
R52/53 - škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
Může vyvolat alergické reakce. 
Pro další informace vyžádejte bezpečnostní list 
 

SKLADOVÁNÍ A P EPRAVA Chraňte před mrazem. ADR/RID – 
 

   


