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 NAUTILUS 
 

            Technický list SC 00252 

 
NÁZEV: NAUTILUS 
TYP: Polo tovar na vodní bázi 
POUŽITÍ: Pro vnitřní použití na vodní bázi 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.200 ± 30 gr/LT při 20 °C 
 Vydatnost: 19 - 20 m2/LT jeden povlak pro tmavý tón (A),  

8 – 10 m2/LT dva povlaky pro bílé barvy a světlé tóny 
(B,C) (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti 
a absorpci povrchu a způsobu aplikace) 

 Estetický efekt: matný 
 Viskozita: 2.500 cps 
 Zabarvení: barevná škála z katalogů 
 Balení: LT. 1  
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: po 1 - 2 hodinách při teplotě 20 °C 
 Přetiratelný: po 8 - 10 hodinách při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

Speciální polo - matná barva na bázi vody s velmi nízkým absorbující 
schopností. Prodloužená pracovní dobu Mavericks a umožní vytvářet 
mimořádné barvy a luminiscenční efekty, které charakterizují 
produkt. 
Nautilus má vynikající mechanická odolnost vůči zvětšujícím se činidlům. 
  SPECIFIKACE  STANDARD       HODNOTA   OZNAČENÍ 

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 10 – 15 % s vodou 
APLIKACE: způsob: válečkem 
 počet nátěrů: 1 - 2 
 Odstraňte starou nedržící a loupající se barvu a poté omyjte  vhodným  

mýdlovým produktem. Následně a v případě  potřeby vyhlaďte   
povrch,  jakmile vyschne, probruste brusným papírem a poté naneste 
vhodný fixační materiál. Nakonec použijte Nautilus a Mavericks. 
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APLIKAČNÍ CYKLUS: Pomocí válečku nebo štětce naneste jeden vrstvu Nautilusu k zakrytí 
nových    neporušených a hladkých povrchů (2  vrstvy   pro bílé   barvy a 
světlé tóny), nejlépe pomocí křížových  zdvihů. 
Pouze po 8 hodinách při 20 °C aplikujte Mavericks. 

TEPLOTA APLIKACE: od +5 °C do +25 °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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