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Finish V14 

 
Technický list SC 00143 

 

NÁZEV: FINISH V14 

TYP: akrylový průhledný ochranný povlak s účinkem "lotosového květu" 

POUŽITÍ: Transparentní povlak  pro interiér i exteriér určený k ochraně Meteore 10. 

CHARAKTERISTIKA: Specifická váha:  1.000 + 30 gr/LT. Při 25 °C  
 

 Viskozita: nízká viskozita 

 Výdatnost: 8-9 m2/LT. dvě vrstvy pro hladký efekt  

5–6 m2, dvě vrstvy pro plastický 

strukturovaný efekt a efekt štětce  
 

 Estetický efekt: matný 

 Zbarvení: transparentní 

 Balení: LT. 1  

   

DOBA SCHNUTÍ: Na povrchu: 30 minut při 20°C 

 Přetíratelný: 2 hodiny při 20 °C 

 Úplně suchý: 24 hodin při 20°C 

   

CHARAKTERISTIKA A 

ODOLNOST: 

Naneste FINISH V14 jako ochrannou vrstvu pro METEORE 10 pro zvýšení 

omyvatelnosti, ale také pro vytvoření efektu lotosového květu, díky kterému 

kapky vody proudí po povrchu a odstraňují prachové částice po povrchu, čímž 

se zvyšuje trvanlivost a trvanlivost povrchu.  

Povrchová úprava V14 se vyznačuje dobrými penetračními a absorpčními 

vlastnostmi materiálu Meteore 10. 
 

PŘÍPRAVA POVRCHU:  Povrchová úprava V14 ochranný povlak musí být aplikován válečkem nebo 

kartáčem ve dvou vrstvách, mokrý až mokrý. Po nanesení první povrchové 

úpravy V 14 na povrch 4–5 m2 pokračujte s druhou vrstvou (pomocí válečku 

nebo štětce), ujistěte se, že celý povrch, na který již byla první vrstva nanesena, je 

a důkladně nanesena na  celý povrch. Po nanesení ochranného nátěru FINISH 

V14 chraňte  povrch před deštěm po dobu nejméně 48 hodin po nanesení. 

PŘÍPRAVA PRODUKTU: míchání:  připraveno k použití 

POUŽITÍ: Nástroje: kartáč, váleček 

 Počet nátěrů: 2 

SKLADOVÁNÍ: 2 roky, pokud je obal těsně uzavřen a nebyl otevřen 

POZNÁMKY: PRODuKT nesmí být skladován v chladu.  Aplikační a skladovací teplota 

+5°C  až +35°C. 
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