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SABULADOR MATT 

 
            Technický list SC 00276 

 
NÁZEV: SABULADOR LUX 
TYP: barvy s luminiscenčním efektem 
POUŽITÍ: vodou ředitelná barva určená pro interiérovou výzdobou 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.350 ± 30 gr/LT při 25 °C 
 Vydatnost: 8 - 9 m2/LT (může se lišit v závislosti na drsnosti, 

pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace) 
 Estetický efekt: matný  
 Viskozita: 5000 cps 
 Zabarvení: 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: 

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 

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: 

Ujistěte se, že je podklad stabilní a odstraňte všechny nečistoty. Odstraňte veškeré 
staré nátěry a křídy a poté povrch omyjte vhodným saponátem. Pokud je to nutné, 
vyplňte všechny praskliny a po zaschnutí výplně naneste jednu vrstvu 
PRIMART600 zředěného 50% vodou a přibližně po 4 hodinách při 20 ° C naneste 
druhou vrstvu PRIMART 600 zředěného 15-20% vodou, aby se povrch zakryl. 
Naopak pokud povrch je stabilní a hladký, neodlupuje se nebo nový písek pouze 
tam, kde je to nutné, aby byla zeď hladká. Poté naneste PRIMART 600 v celoplošně 
zředěném 15-20% vodou. Po 4 hodinách při 20 ° C bude možné postupovat s 
aplikací Sabulador Lux nebo SABULATOR MATT. 
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PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použiti 
APLIKACE: způsob: štětec 
 počet nátěrov: 1 - 2 
   
 
APLIKAČNÍ CYKLUS: 

Chcete-li dosáhnout barev zobrazených v katalogu, jednoduše promíchejte 
Sabulador Matt opatrne s příslušným množstvím COLORI. Alternativně lze k 
dosažení požadované barvy použít dávkovací systém VALCLONE. 
SABULADOR MATT je dodáván v barvě pouze pro Col. 600 až Col. 616 v 
barevném katalogu. Písek Dune Effect: nanášejte a pracujte se Sabulador MATT 
postupně na malém povrchu (přibližně 1 - 2 m2 najednou) pomocí štětce PV 76. 
Naneste malé množství barvy nerovnoměrně střídáním tahů štětce ve všech 
směrech. Po přibližně 5 - 10 minutách při 20 ° C ošetřenou část znovu opracujte 
pomocí štětce PV 76 bez barvy a posuňte a vyhlaďte zrnitou část ve všech směrech 
tak, aby k vytvoření efektu písečné duny. Současně po všech tahech štětcem 
odstraní všechny stopy, které na něm zůstaly. Vylepšený efekt Grand Canyon: 
nanášejte a pracujte se Sabulador Lux postupně na malém povrchu (asi 1 - 2 m2 
najednou) pomocí štětce PV 76. Šikmé nebo svislé tahy štětcem nanášejte malé 
množství barvy, pokud jsou rovnoměrné a dlouhé 10 - 15 cm. Po přibližně 5 - 10 
minutách při 20 ° C ošetřete ošetřenou část znovu pomocí štětce PV 76 bez barvy 
a posuňte a uhlaďte zrnitou část nerovnoměrnými tahy štětcem ve stejném směru 
jako dříve provedené tahy. Současně odstraňte všechny stopy zanechané štětcem 
jemným kartáčováním ve stejném směru jako stávající tahy štětcem. Pískový efekt 
Dune s Glitter: třpytivé odstíny lze získat přidáním přísad STAR P 400 SILVER 
nebo STAR P 405 GOLD do SABULADOR LUX  nebo MATT následující 
množství: 40 g na 2,5 litru SABULADORU. 
N.B.: Doporučujeme, abyste si pečlivě prohlédli instruktážní video 
efekt, 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 

+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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