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KLONDIKE CORTEN TOP 

Technický list SC 00260 

NÁZEV: 
TYP: 

POUŽITÍ: 

KLONDIKE CORTEN TOP 
nátěr pro interiér a exteriér charakteristickým efektem CORTENU věrně imitující 
povrch rze 
vodou ředitelný nátěr určený do interiéru a exteriérů

CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.200 ± 30 gr/LT při 20 °C 
Vydatnost: 2 - 3 m2/LT jedna vrstva na hladký povrch (může se 

lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce 
podkladu a metody aplikace)  
1,5 – 2 m2/LT dvě vrstvy na hladký povrch (může se 
lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce 
podkladu a metody aplikace)  

APLIKACE NA  MOKRÝ POVRCH 
Třída 

 č. A Fh fh 
1 [mm2] [N] [N/mm2]

1808.6 2722.4 1.51 100% A/B - 
APLIKACE NA  SUCHÝ POVRCH 

Třída 
 č. A Fh fh 
1 [mm2] [N] [N/mm2] 

1808.6 2423.2 1.34 100% A/B - 
Stanovení tepelné kompatibility po cyklech rozmrazování podle UNI EN 13687: 
2003: 

VZOREK BEZ  CYKLICKÉM ROZMRAZOVÁNÍ 
Třída 

 č. A Fh fh 
1 [mm2] [N] [N/mm2] 70% A/B

1816.2 3034 1.67 30% B 
VZOREK PO  CYKLICKÉM ROZMRAZOVÁNÍ 

Třída 
 č. A Fh fh 
1 [mm2] [N] [N/mm2] 

1816.2 2521.6 1.39 100% A/B 
Stanovení propustnosti pro kapaliny podle UNI EN 1062-3: Stanovení 
propustnosti pro kapaliny  (W) < 0.09 Kg/m2 *h½ 

Stanovení vlastnosti přestupu vodných pár podle  UNI EN ISO 7783-2012: pro 
hrubku  350µm CatV2 pro hrubku 1000 µm Cat. V3. 

Stanovení účinnosti vůči řasám UNI EN 15458:2014: Odolnost vůči 
řasám naneseném filme. Klasifikace 0, Neumožňuje  rast řas na povrchu. 
Koeficient propustnosti vodných pár  (W) < 0,09 Kg/m2  
Estetický efekt: Efekt rze 
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 Viskozita UNI 8902 23000 ± 1000  při 25 °C  
 Zabarvení: Barevná škála z katalogu 
 Balení: LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5 
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: 1 hodina při teplotě 20 °C 
 Přetíratelný: 3 – 4 hodiny při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

KLONDIKE CORTEN TOP je průdušný a umývatelný. Jeho chemické složeni 
umožňuje speciální efekt má dvojitý čisticí účinek. Dešťové kapky skluznou po 
povrchu o odvedou prachové nánosy a zabrání usazování prachu a nečistot na 
povrchu. Jakmile povrch uschne vytvoří se průdušný film odolný vůči otěru. Po 
vysušení KLONDIKE CORTEN TOP odolává vysokým teplotám +50 °C a nízkým 
teplotám -40 °C 

PŘÍPRAVA POVRCHU: Hladký podklad: Odstraňte staru odlupující se barvu a důkladné omyjte vhodným 
čisticím prostředkem. Potom vyrovnejte povrch jak je potřebné. Po vyschnutí 
podkladu naneste penetrační nátěr vhodný na nátěry s obsahem vápna. Potom 
aplikujte PRIMER 1200 válečkem nebo stříkací pistolí. Přibližně po 6 hodinách při 
teplotě 20 °C pokračujte s aplikaci KLONDIKE CORTEN TOP. 
Drsný, nerovný podklad:  Odstraňte staru odlupující se barvu a důkladné omyjte 
vhodným čisticím prostředkem. Potom vyrovnejte povrch jak je potřebné. Po 
vyschnutí podkladu naneste penetrační nátěr vhodný na nátěry a omítky s 
obsahem vápna. Pokračujte v aplikaci KLONDIKE RASANTE R7 kovovou nerezovou 
špachtli PV 44 a vyhlaďte podklad. KLONDIKE RASANTE R7 působí aj jako základný 
nátěr, a proto už není nutné použít PRIMER 1200. Proto po 12 hodinách 
pokračujte s aplikaci KLONDIKE CORTEN TOP. 

  
PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použití 

 
APLIKACE: způsob: štětec, kovové nerezové hladítko 

 
 počet nátěrů:                         1 – 2   
APLIKAČNÍ CYKLUS: Klasický efekt  - špachtle: aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP a pokryte 

celý povrch s použitím kovové špachtle PV 44 po celém povrchu s tloušťkou 
přibližně 1 mm.  
Vydatnost: přibližně 2 – 3 m2  jedna vrstva na hladký povrch 
COLATO efekt – aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP štětcem PV 76 
v úzkých pruzích shora dolů, a naopak o tloušťce 1mm – 2cm po celé délce 
a pokračujte na celý povrch. Po 15 - 20 minutách při teplotě 20°C aplikujte druhou 
vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP s použitím neřezový kovový špachtle PV 44 a 
naneste produkt na celý povrch vertikálně shora dolů a naopak o tloušťce 1mm, 
tak aby stě nevyhladili první vrstvu. Je důležité aplikovat druhou vrstvu kým je eště 
prvá vrstva mokrá aby stě zabránili rychlému vysušení a viditelným spojům. 
Vydatnost: přibližně 1,5 – 2 m2 dvě vrstvy na hladký povrch.  
 
N.B.: před aplikaci je potřebné podívat video-návod na aplikaci zvoleného efektu. 

TEPLOTA APLIKACE: od +10 °C do +30 °C. Neaplikujte během přímého slunečného záření a vetřeného 
počasí. Předjeďte aplikaci během vlhkého a dráždivého a mrazivého počasí. 
 

SKLADOVÁNÍ: ujistěte se, že je nádoba důkladné uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od 
+5 °C do +30 °C. 
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STABILITA: přibližně 1 rok, jak je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená. 
POZNÁMKY: Důkladně promíchejte produkt před použitím.  

Omyjte nástroje vodou a saponátem ihned po použití.   
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  A 
LIKVIDACE 

Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečítat 
celý návod a Bezpečnostní list. 
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými 
prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladné opláchnete vodou a poraďte 
se s lékařem.  
Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú 
uvedené v Bezpečnostním liste. 
 
Nářadí je nutné ihned po použití důkladné omyjte vodou a vhodným čisticím 
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.  
 
Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu 
s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydání: č.3, Červen 2019 
 
Vydané: Oddělením kontroly VALPAINT S.p.A.  Via dell'Industria, 80,  60020 POLVERIGI (AN) - ITALY 
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