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POPIS 
 

Polomatná, vodouředitelná, akrylátová barva na vnitřní 
nátěry stěn a stropů, s výjimečnou mechanickou odolností 
proti otěru a omytí. 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Omítky, tvárnice, sádrokarton nebo MDF. Optivu 20 lze 
rovněž použít na základem opatřené kovové povrchy nebo 
přetírání alkydových a vodouředitelných emailů v interiéru. 
Optiva 20 není vhodná na povrchy opatřené starším 
vápenným nátěrem. 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Obsah sušiny objemově. 40%. 
Specifická hmotnost: 1,3kg/l 
Omyvatelnost (dle DIN 53778): dobrá 
Chemická odolnost: odolává detergentům a lehkým 
rozpouštědlům. 
Teplotní odolnost (ISO 3248): do 85°C 
Báze: A a C 
 

Tónování 
 

Dostupná jako bílá nebo v celé škále Tikkurila Symphony. 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Příprava povrchu Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty, 
prachu,oleje, vosku, rzi a volných částic. Použijte vhodné 
prostředky Tikkurila na odstranění plísní a nečistot. 
Použijte vhodné tmely Tikkurila na opravy prasklin, děr či 
jiných poškození a také na srovnání nerovností na stěnách 
a stropech. Lesklé a hladké povrchy zdrsněte. Přesvědčte 
se, že celá plocha je před základním nátěrem důkladně 
připravená. 
 

Základní nátěr 
 

Dříve nenatírané stěny a stropy opatřete základním 
nátěrem Optiva Grunt. Dřevěné, či kovové dříve nenatřené 
povrchy v interiéru opatřete vhodným základním nátěrem 
Tikkurila např. Unica Adhesion Primer nebo Unica Metal 
Primer. 
 

APLIKACE 
 

Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro bezvzduchové 
stříkání použijte trysku o průměru 0.015“-0.021“ 
Ředění: v případě potřeby do 5% vody. 
 

Podmínky k nanášení 
 

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

 Výrobce:     Distributor: 
  TBD S.A.      Povrchové úpravy Plus, s.r.o. 
  Ul: Moscickiego 23, 39-200 Debica, Polsko   kancelář a sklad: Tř. T. Bati 211, 760 01 Zlín 
  Tel.: +48 146 703 691     e-mail: puplus@puplus.cz 
  Fax.: +48 146 702 299     Tel./fax.:  + 420 577 100 249 
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Nanášení 
 

Před použitím barvu důkladně promíchejte a nanášejte 
v jednom nebo dvou nátěrech v závislosti na stavu povrchu 
a barevném přechodu. Na povrchy natřené pouze 
základním nátěrem aplikujte vždy vrchní nátěr ve dvou 
vrstvách. 
 

Vydatnost 
 

10-12m2/litru v jedné vrstvě. Síla mokrého filmu je mezi 
80 - 100μm na vrstvu nátěru tj. 30 - 40μm za sucha. Toto 
jsou pouze orientační údaje pro výpočet spotřeby, ale 
skutečná vydatnost závisí na mnoha faktorech jako 
struktura a savost povrchu nebo metoda aplikace. 
 
 

Doba schnutí 
 

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: zasychá 
na dotek cca po ½ hodině, přetíratelný po 2 hodinách. 
 

Čištění nástrojů Nástroje omyjte vodou ihned po ukončení práce. 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 

Prázdné obaly a zbytky nátěrové hmoty recyklujte nebo 
zneškodněte v souladu s místními předpisy. 
 

Bezpečnost Práce 
 
 
 

Tento výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. 
Zacházejte s výrobkem opatrně, předejděte dlouhodobému 
kontaktu s pokožkou a vdechování aerosolu. 
Bezpečnostní list je na vyžádání k dispozici 
 

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA Chraňte před mrazem.  
ADR/RID - 
 

   

 
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. 


