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VALSETIN 2 

 
            Technický list SC 00268 

 
NÁZEV: VALSETIN 2 
TYP: Dekorativní vodní nátěr s pryskyřicí nové koncepce a perleťové pigmenty, které 

elegantním způsobem reprodukují hedvábný efekt 
POUŽITÍ: vodou ředitelní nátěr určený pro interiérovou výzdobou 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.080 ± 30 gr/LT při 20 °C 
 Vydatnost: 7 - 9 m2/LT  s hedvábným efektem pomocí špachtle 

(může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a 
absorpci povrchu a způsobu aplikace) 

 Estetický efekt: Saténový s hedvábným efektem  
 Viskozita: 13000 cps 
 Zabarvení: barevná škála z katalogů 
 Balení: LT. 1 - LT. 2,5 - LT.4 
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: po 2 hodinách při teplotě 20 °C 
 Přetiratelný: po 4 -6 hodinách při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

Elegantní a sofistikovaná dekorativní barva na vodní bázi, která přidává a 
osobní kontakt s prostředím a propůjčuje prostorům jedinečný rozměr. 
Vylepšená kvalita hedvábí a mnoho dostupných odstínů se dokonale 
kombinují ve VALSETINU 2 k vytvoření exkluzivní atmosféry – v klasický 
nebo moderní styl – který vyhovuje jakýmikoli požadavku na výzdobu. 
Po úplném vytvrzení vytváří pružný a prodyšný film, který tvoří vynikající 
odolnost proti nárazům a normálnímu oděru. 

  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 PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použiti 
APLIKACE: způsob: Špachtlí z nerezové oceli 
 počet nátěrov: 1  
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PŘÍPRAVA POVRCHŮ: Odstraňte staré  poškozené a  křídové  barvy a    umyjte    povrch  
vhodným  saponátem.   Všechny  praskliny  opravte,  když  je  povrch  
suchý.   Jakmile  tmel nebo stěrka  vyschne, vyzkoušejte povrch, abyste 
se ujistili, že je hladký. Dále naneste nátěr PRIMER 400 zředěný  50%      
vodou, aby působil    jako  fixační nátěr.   Přibližně  po  4  -  6 hodinách 
při 20 °C naneste druhý nátěr PRIMER 400 nezředěný. PRIMER 400 
aplikujte pomocí vlněného válce, štětcem nebo stříkací pistole s 
křížovými zdvihy, aby se dosáhlo vyššího stupně pokrytí  povrchu. 
Pokud je na druhé straně povrch čistý, hladký, neporušený nebo nový, 
dále aplikujte  PRIMER    400 nezředěný  pouze  na  vyplněné    oblasti; 
po  4  -  6  hodinách  při  20 °C naneste    PRIMER 400 na celý povrch, 
abyste dosáhli optimálního pokrytí. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C 
pokračujte v aplikaci VALSETINU   2. 
N.B.: PRIMER 400 by měl být před aplikací barven podle zvolené barvy 
VALSETIN 2. 

APLIKAČNÍ CYKLUS: Hedvábný efekt Spatula-Stroke: Naneste tenkou vrstvu VALSETIN 2 
pomocí špachtlí z nerezové oceli PV 43. Po zakrytí přibližně 1 m2 naneste 
VALSETIN 2 s criss-cross špachtlí ve všech směrech, aby se vytvořily 
saténové, duhové a měkké efekty připomínající hedvábí. 
Jakmile je aplikace dokončena, pracujte na všech nedokonalostech 
opětovném nasazením VALSETIN 2 špachtlí a vytvořením světelných a 
tmavých odrazů, jak je popsáno výše. 
N.B.: Doporučujeme, abyste si pěčlivě video tutoriál efektu, který 
chcete získat před použitím produktu. 

TEPLOTA APLIKACE: od +10 °C do +30 °C. 
SKLADOVÁNÍ: ujistěte se, že je nádoba důkladné zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě 

od +5 °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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