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SABULADOR SOFT 

 
            Technický list SC 00228 

 
NÁZEV: SABULADOR SOFT 
TYP: barvy s luminiscenčním efektem 
POUŽITÍ: vodou ředitelná barva určená pro interiérovou výzdobou 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.100 ± 30 gr/LT při 25 °C 
 Vydatnost: 9 - 10 m2/LT  ve dvou nátěrech pro efekt na hladkém 

povrchu (může se lišit v závislosti na drsnosti, 
pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace) 
8 – 9 m2/LT ve dvou nátěrech  pro pruhovaný efekt na 
hladkém povrchu (může se lišit v závislosti na 
drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace) 
 

 Vydatnost: 
METEORU10 a 
METEORU 12 

14-16 m²/LT ve dvou nátěrech (může se lišit v 
závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a 
způsobu aplikace) 

 Estetický efekt: Opalescentní pololesklý efekt  
 Viskozita: 5000 cps 
 Zabarvení: Lux Argento 100, Lux Oro 200, Lux Alluminio 300, 

Lux Bianco Pieno 400, Matt Gesso 500 a barevná 
škála z katalogů 

 Balení: LT. 1 - LT. 4 - LT.12 
   
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: po 1 hodinách při teplotě 20 °C 
 Přetiratelný: po 3 -4 hodinách při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

 
Jedná se o barvu na vodní bázi pro interiéry s exkluzivními světelnými 
písečnými odrazy. Sabulador Soft lze použít k vytváření exkluzivních a 
elegantních prostředí v souladu s novými dekorativními trendy, bez 
ohledu na to, zda je celkový styl moderní nebo klasický. Sabulador Soft je 
velmi kvalitní barva, protože je prodyšná, omyvatelná a může být přetřena 
jakoukoli jinou barvou na vodní bázi. 
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  SPECIFIKACE  STANDARD       HODNOTA   OZNAČENÍ 

EMISE 
ZNEČISŤUJÍCÍICH 
LÁTEK  

ISO 16000 TVOC <1 mg/m3 

TŘÍDA A+         
 

OBSAH 
NEBEZPEČNÝCH 
LÁTOK 

- NEOBSAHUJE 
         
 

 

HODNOTA 
FORMALDEHYD , X JIS AT 1902-3 X<0.005 mg/m2h 

F**** 

     

        
 

OBSAH TĚKAVÝCH       
LÁTOK 

Směrnice  
2004-42-CE 

Max 6,6 g/L 
(EU limit 200g/L) 

Kat. A/I  

       

        
          

 
 

PŘÍPRAVA POVRCHU: Staré povrchy: Odstraňte starou neudržovací a loupající se barvu a 
umyjte vodou a vhodným saponátem. Dále naneste nátěr Primartu 600 
zředěný 50% vodou jako penetrace. Přibližně po 4 hodinách při teplotě 
20 °C naneste druhý nátěr Primartu 600 zředěný d 20 - 30% vodou. 
Pokud jsou však povrchy čisté a neloupané, naneste jedinou vrstvu 
Primartu 600 zředěnou vodou 15 - 20%. Po 4 hodinách při teplotě 20 
°C pokračujte v aplikaci Sabulador Soft. 

Nové povrchy: K opravě povrchu použijte tmel nebo stěrku. Po 
zaschnutí povrchy obruste, následně  naneste vrstvu Primartu 600 
zředěnou vodou 15 - 20%. Po 4 hodinách při teplotě 20°C, pokračujte 
v aplikaci Sabulador Soft. 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použiti, pokud se aplikuje na 
METEORE 10, má být zředěný vodou na 20% 
- 30%. 

APLIKACE: způsob: Štětec – kompaktní houba 
 počet nátěrov: 1 - 2 
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APLIKAČNÍ CYKLUS: Efekt tahem štětcem: naneste Sabulador Soft pomocí štětce PV 09 a 
postupujte všemi směry. Nechejte asi 2 hodiny schnout při 20 °C, poté 
naneste druhou vrstvu stejnou technikou. 
Pruhovaný efekt: aplikujte Sabulador Soft pomocí válečku PV 95 a 
pracujte ve všech směrech; na  posledním  tahu se pohybujte svislým  
směrem    shora    dolů. Projděte produkt, dokud je ještě mokrý, pomocí 
špachtle PV 88 nebo PV 89, pohybujte se shora dolů a naopak a, abyste 
zanechali co nejrovnější pruhy. Nechte  asi 2 hodiny   schnout  při  teplotě 
20 °C a poté naneste druhý nátěr stejné technikami válečkem  a  špachtlí. 
Mramorový efekt Meteore 10: Naneste Meteore 10 na celou stěnu s 
nerezovou  stěrkou PV 44.  Dále,  když  je výrobek ještě    mokrý,  tahejte 
kartáč PV  105 po povrchu a vytvořte nepravidelné, zvlněné drážky, které 
běží šikmo  shora dolů a naopak. 
Po 30 - 40 minutách při 20 °C postříkejte stěnu vodou, opět v pásech,  
pomocí spreje PV  106.  To  usnadní  vyhlazení  meteoru  10  nerezovou        
špachtlí PV 44.   
Po 24 hodinách při teplotě 20 °C ozdobte kompaktní houbou s 
povrchovou úpravou Sabulador Soft. První dva nátěry by měly být plně 
zakryty a mezi jednotlivými nátěry by měly zůstat 4 hodiny při teplotě 20 
°C. 
 Další nátěr Sabulador  Soft by měl být aplikován, opět pokrývající celý 
povrch, ale poté co byl opláchnout vodou a důkladně vymačkán pomocí 
houby. 
Barva by měla být odstraněna přejetím prstem jednou nebo vícekrát, 
aby se na nejhladší části povrchu vytvořily požadované barvy. Podobně 
je mramorový efekt vytvořen zanecháním různých odstínů barvy v 
zářezových žilách. 
Má-li být aplikován čtvrtý nátěr, tj. třetí barva Sabulador Soft, měl by být 
aplikován ve všech zraňovaných žilách nebo kolem nich, což vytváří efekt 
mramoru pomocí houby poté, co byla opláchnutá ve vodě a důkladně 
stlačena. 
Mramorovaný efekt na   Meteore 12:  Pomocí kompaktní houby  naneste    
Sabulador Soft zředěný vodou o 20 - 30% a  pokryjte povrch první dva 
nátěry. Před nanesením druhého nátěru nechte první vrstvu 4 hodiny 
schnout při teplotě 20 °C.   

Další nátěr Sabulador Soft by měl být aplikován jako třetí nátěr jiné barvy, 
ještě jednou po celé ploše, a poté ji odstranit pomocí houby, která byla 
opláchnuta ve vodě a důkladně vymačkaná. Barva by měla být odstraněna 
použitím různých stupňů tlaku, aby se vytvořily požadované efekty na 
nejhladší části povrchu. Podobně lze mramorovaný efekt zlepšit 
ponecháním různého množství barvy v drážkách. Pokud se má aplikovat 
čtvrtý nátěr, s použitím jiné barvy Sabulador Soft než v předchozích 
nátěrech, měl by se aplikovat pouze na drážky nebo těsně kolem nich, 
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vytvářející efekty pomocí houby poté, co byla opláchnuta ve vodě a 
důkladně vymačkána. 

TEPLOTA APLIKACE: od +5 °C do +30 °C. 
SKLADOVÁNÍ: ujistěte se, že je nádoba důkladné zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě 

od +10 °C do +30 °C. 
STABILITA: přibližně 2 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená. 
POZNÁMKY: Důkladné promíchejte produkt před použitím. Umyjte nástroje vodou 

a saponátem.   
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 důkladně opláchněte vodou a poraďte 
se s lékáren.  
Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně  sú 
uvedené v Bezpečnostním liste. 
Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt 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. 
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