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LAME 

 
            Technický list SC 00241 

 
NÁZEV: LAME 
TYP: dekorativní povrchová úprava 
POUŽITÍ: vodou ředitelná barva určená pro interiérovou dekorace 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.020 ± 30 gr/LT při 20 °C 
 Vydatnost: 16 -  20 m2/LT. (může se lišit v závislosti na 

drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu 
aplikace) 
40 m2/LT. pro hladký účinek (může se lišit v závislosti 
na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu 
aplikace) 

 Estetický efekt: lesklý  
 Viskozita: = = = = 
 Zabarvení: Barevná škála z katalogů 
 Balení: LT. 0,250 - LT. 1  
   
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: po 2 - 3 hodinách při teplotě 20 °C 
 Přetiratelný: po 6 -8 hodinách při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 48 hodinách při teplotě 20 den °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

Barva na vodní bázi pro interiéry se speciálními luminiscenčními písečnými 
odrazy. Sabulador Lux je vysoce kvalitní výrobek, protože je prodyšný a 
může být také přemalován jakoukoli jinou barvou na vodní bázi. Po 15 dní 
od aplikace lze umývat vodou a všemi běžnými čisticími prostředky. 

  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 POVRCHU: 

Odstraňte starou neudržovací a loupající se barvu z podkladů a umyjte 
vodou a vhodným mýdlovým produktem. Dále naneste vhodný fixační 
nátěr nebo nátěr PRIMERU400 zředěný 50% vodou. 
Přibližně po 4  hodinách  při  teplotě 20 °C pokračujte v aplikaci METEORA 
8, kterým postupně nanášíme aplikační technikou podle zvoleného 
konečného estetického efektu.  

mailto:dsluxdecor@gmail.com


------------------------------------------------------  www.dsluxdecor.cz  ------------------------------------------------------ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distributor pro ČR: DSluxdecor s.r.o., Malašická 49, 13 00 PRAHA,  
Informace : tel: +420 606 751 007, valpaint@dsluxdecor.cz,  www.dsluxdecor.cz 
                   Strana 2 z 3 

 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použiti 
APLIKACE: způsob: Nerezová a plastová stěrka 
 počet nátěrů: 2 
 
APLIKAČNÍ CYKLUS: 

Spatula-Stroke Efekt (efekt stěrky): Asi po 4 hodinách při 20 °C vyhladíte brusným 
papírem 220/260- zrnitosti, abyste odstranili nepravidelné sraženiny a klouby. 
Následně naneste dva různobarevné nátěry lame". Mezi prvním a druhým 
nátěrem LAME" počkejte   nejméně    2 hodiny při    teplotě   20 °C.   Lame'   musí 
být   také  aplikován  s  PV 43 špachtlí ve všech směrech, takže na povrchu je velmi 
málo  produktu. 
Pokrytí: METEORE  8 zhruba    1   litr   pro  4  -  5  m2; LAME'  zhruba  1  litr na 16 - 
20 m2 (jednobarevný nátěr v závislosti na tloušťce použitého METEORE 8). 
Veined efekt (svislý, vodorovný, šikmý):  Po asi 4 hodiny při 20 °C vyhladíte 
brusným    papírem 220/260-zrnitosti, abyste odstranili sraženiny a  nepravidelné  
klouby. Následně naneste dva různobarevné nátěry LAME". Mezi prvním a druhým 
nátěrem LAME" počkejte nejméně 2 hodiny při teplotě 20 °C. LAME" musí být 
rovněž aplikován s PV 43 špachtlí ve směru pruhů a ponechat na povrchu velmi 
málo produktu. 
Pokrytí: zhruba 1 litr na 16 -  20 m2 (jednobarevný nátěr v závislosti na tloušťce 
použitého METEORE 8). 
Hladký efekt: Po 4 hodinách při teplotě přibližně 20 °C vyhladíte povrch pomocí 
brusného papíru 220/260 zrnitostí k odstranění nepravidelných sraženin a kloubů 
a poté dvou různobarevných nátěrů LAME". Mezi prvním a druhým nátěrem 
LAME" počkejte   nejméně    2 hodiny při    teplotě   20 °C.   Lame'  musí být  také  
aplikován s PV 43 špachtlí ve všech směrech, takže na povrchu je velmi málo  
produktu. 
Pokrytí:   zhruba  1  litr  na  35  -  40  m2  (jeden  nátěr    pro každou   barvu v 
závislosti na tloušťce podkladového  nátěru). 
Burano efekt: Počkejte 3 - 4 hodiny při 20 °C, aby Meteore 8 vyschl a pokračujte v 
aplikaci nátěru LAME 5 - 10 cm špachtlemi (nebo podle chuti) vždy pomocí stěrky 
z nerezové oceli PV 43 a dávejte pozor, abyste nezanechali prázdné  prostory.  
Výtěžnost:  asi  LT. 1   pro  16  -  20  m2  (jeden  nátěr  na  základě  tloušťky  
použitého Meteore 8).   
N.B.: pro světlé odstíny (Meteore 8 není tónovaný) se navrhuje použít LAME' s 
plastovým stěrkou PV 

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

od +5 °C do +35 °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.  
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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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