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FINISH V 16 

 
Technický list SC 00116 

 
NÁZEV: FINISH V 16 
TYP: akrylátový transparentní ochranný nátěr 
POUŽITÍ: transparentný náter pre interiér a exteriér. Určený pre ochranu Arteco’1, 

Polistof a Klondike Ferro. Ako základný nátěr je aplikován před aplikací 
Magic Light Finitura K 100. 

CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1000 ± 30 gr/LT při teplotě 20 °C 
 Viskozita: nízká 
 Vydatnost: 24-25 m²/LT pro Arteco’1 (nezředené) 

40-50 m²/LT pro Arteco’1 (ředené pomerom 1:1 s 
vodou) 
16-18 m²/LT pro Polistof (nezředené) 
5-6 m²/LT 2 pro Klondike Ferro (nezředené) 
15-20 m²/LT pro Magic Light Finitura K 100 
(může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a 
absorpci povrchu a způsobu aplikace) 

 Zabarvení: transparentní 
 Estetický efekt: matný 
 Balení: LT - 0,250. – LT - 1  
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: 30 minut při teplotě 20 °C 
 Přetíratelný: po 2 hodinách při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

PRO ARTECO’1 Pokud je aplikován na vnitřní stěny, stoly, židle a další 
nábytek Finish V 16 chrání povrch zdobený Arteco'1, takže odolává mytí 
vodou, nárazům a oděru. Kromě toho zabraňuje změny a straty barevnosti 
Arteco'1, když je aplikace venkovní.  
PRO POLISTOF: pokud  se  aplikuje  na povrchy ze dřeva,  železa,  skla    
a  lehkých  slitin  zdobených  POLISTOFEM,  povrchová úprava Finish V 
16  je    chrání před  čistěním  běžnými  čisticími prostředky a oděru.   
PRO KLONDIKE FERRO: Chcete-li zastavit oxidaci, ale také zajistit, 
aby    se povrch na dotek nezašpinil  a  aby  byl  mírně  omyvatelný,  naneste 
dvě vrstvy Finish V 16.   
PRO MAGIC LIGHT FINITURA K 100: se aplikuje na novu nebo staru 
nanesenu barvu na sádrokartonové nebo štukové stěny, pokud jsou správně 
připravené a nejsou zaprášené před Magic Light Finitura K 100. 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použití, na POLISTOF se ředí 1:1 
s vodou, 100% pro ARTECO 1 a MAGIC 
LIGHT FINITURA K 100 

APLIKAČNÝ CYKLUS:  PRO ARTECO’1 A POLISTOF: naneste štětcem nebo stříkaním na 
povrchy   
PRO KLONDIKE FERRO: Naneste dvě vrstvy FINISH V 16 v 
2hodinovém   intervalu při 20 °C. FINISH V 16 se musí použít nejméně 
1 - 2 dny po dekoraci, ale také v závislosti na požadované intenzitě 
oxidace. Oxidation dokončí svou reakci po 8 - 10 dnech při 20 °C.  
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Povrchová úprava FINISH V 16 musí být aplikována pomocí   vlněného   
válce s  tahy  ve  všech  směrech,  na povrch  zdobený  oxidovaným 
efektem nebo oxidem měděným efektem; s oxidovaným galvanizovaným 
efektem musí být aplikován svislými  zdvihy. 
PRO MAGIC LIGHT Finitura K 100: naneste jeden nátěr neředěného 
FINISH V 16 štětcem nebo válečkem. Přibližně po 12 hodinách při teplotě 
20 °C aplikujte MAGIC LIGHT FINITURA K100. 

APLIKACE: způsob: Štětcem, válečkem nebo stříkáním 
 počet vrstev: 1 (s 2 vrstvami pro KLONDIKE FERRO) 
 
TEPLOTA APLIKACE: 

 
od +5 °C do +30 °C. 

 
SKLADOVÁNÍ: 

ujistěte se, že je nádoba důkladné uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od 
+10 °C do +30 °C. 

STABILITA: přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená. 
POZNÁMKY: Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte 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 důkladné opláchnete vodou a poraďte 
se s lékáren.  
Podrobné informace a pokyny při manipulací, bezpečnosti a osobní ochraně  sú 
uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové stránce 
www.dsluxdecor.cz 
 
Nářadí je nutné hned po použití důkladné umýt vodou a vhodným čistícím 
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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