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KLONDIKE FERRO 
 

Technický list SC 00266 

 
NÁZEV: KLONDIKE FERRO 
TYP: inovativní dekorativní nátěr vhodný do interiéru, který elegantně imituje 

zoxidovaný efekt železa a jeho typické kovové prvky 
POUŽITÍ: vodou ředitelný materiál určený do interiéru 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.830 ± 30 gr/LT při 25 °C 
 Vydatnost: 10 – 13 m2/LT jedna vrstva na hladký povrch 

ZOXIDOVANÝ EFEKT, ZOXIDOVANÝ EFEKT s MEĎOU a 
ZOXIDOVANÝ EFEKT s MEĎOU. 
35 – 40 m2/LT  jedna vrstva na hladký povrch 
ZOXIDOVANÝ GALVANIZOVANÝ EFEKT 
(mohou se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti 
a absorpce podkladu a metody aplikace)  
 

 Estetický efekt: zoxidovaného železa  
 Viskozita: 2800 
 Zabarvení: Barevná škála z katalogu 
 Balení: LT. 1 
   
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: 3 – 4 hodinách při teplotě 20 °C 
 Přetíratelný: po 8 hodinách  
 Zcela suchý: po 4 - 5 dnech při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

Pro zastavení oxidace nátěru, ale i pro zajištění znečištění povrchu a zvýšení 
odolnosti a omyvatelnosti je třeba aplikovat dvě vrstvy FINISH V16 v 
dvojhodinových intervalech při teplotě 20°C po nejméně 1- 2 dnech po aplikaci 
KLONDIKE FERO nebo v závislosti na intenzitě oxidace nátěru. Oxidační efekt 
bude zcela ukončen po 8 – 10 dnech při teplotě 20 °C.  
FINISH V16 musí být aplikován válečkem všemi směry pro ZOXIDOVANÝ EFEKT a  
ZOXIDOVANÝ EFEKT s MEĎOU,  
a vertikálním směrům při ZOXIDOVANÝCH GALVANIZOVANÝCH efektů. 
 

 
PŘÍPRAVA POVRCHU: 

 
Ujistíte se, že podklad je pevný a odstraňte jakékoliv nečistoty. Odstraňte staru 
nepřilnavú a odlupující se barvu na stene a umyjte ji vodou a vhodným mýdlovým 
prostředkem. Opravte nerovnosti steny jak je to potřebné. Dále naneste válečkem 
nebo štětcem  první vrstvu PRIMER 1200. Asi po 4 hodinách při 20 °C pokračujte s 
aplikaci zvoleného efektu. 
 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připraven k použití 
 

APLIKACE: způsob: štětec 
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APLIKAČNÍ CYKLUS: ZOXIDOVANÝ EFEKT – Aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE FERRO s krátkými kris-
kros tahy všemi směry pro zajištění úplného pokrytí. Po 8 hodinách při teplotě 20 
°C aplikujte první vrstvu SOLUZIONE OSSIDANTE houbou PV 32 mořskou houbou 
na povrchu. Po 3 hodinách při teplotě 20 °C aplikujte druhou vrstvu nebo více 
v závislosti na žádaného efektu a intenzity oxidace. 
ZOXIDOVANÝ EFEKT S MĚDÍ - Aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE FERRO s krátkými 
kris-kros tahy všemi směry pro zajištění úplného pokrytí. Po 10 minutách při 
teplotě 20 °C aplikujte L50 Col. 309 RAME s PV 32 mořskou houbou na malé 
plochy, na kterých je požadovaný zvýraznit efekt mědi. Po 8 hodinách při 20 °C 
aplikujte první vrstvu SOLUZIONE OSSIDANTE houbou PV 32 mořskou houbou na 
povrchu. 
Po 3 hodinách při teplotě 20 °C aplikujte druhou vrstvu nebo více v závislosti na 
žádaného efektu a intenzity oxidace. 
ZOXIDOVANÝ GALVANIZOVANÝ EFEKT – Aplikujte jednu vrstvu L50 Col. 301 
Aluminium vertikálními tahy štětce na požadované ploše a po přibližně 4 
hodinách při teplotě 20°C aplikujte  štětcem jednu vrstvu KLONDIKE FERRO  a 
vytvářejte svislé pruhy různé délky. Po 8 hodinách při 20 °C aplikujte první vrstvu 
SOLUZIONE OSSIDANTE houbou PV 32 mořskou houbou svislým směrem. 
Po 3 hodinách při teplotě 20 °C aplikujte druhou vrstvu nebo více v závislosti na 
žádaného efektu a intenzity oxidace. 
 
N.B.: před aplikací je třeba podívat video-návod na aplikaci zvoleného efektu. 

 
TEPLOTA APLIKACE: od +5 °C do +30 °C. 

 
SKLADOVÁNÍ: ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřena i po použití a skladujte při teplotě od 

+5 °C do +30 °C. 
 

STABILITA: přibližně 1 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněna a nebyla otevřena. 
 

POZNÁMKY: Důkladně promíchejte produkt před použitím.  
Omyjte nástroje vodou a saponátem ihned po použití.   
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  A 
LIKVIDACE 

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je třeba přečíst 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 lékařem.  
Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně  jsou 
uvedeny v Bezpečnostním listu.  
 
Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím 
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodním odtoku, 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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