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ADDITIVO STAR G 300-305 

 

 
Technický list SC 00221 
 

NÁZEV: ADDITIVO STAR G 300-305 
TYP: Zlatá přísada na vodní bázi 

POUŽITÍ: Přidává se do produktů KLONDIKE a KLONDIKE nebo jej přidáme přímo do 
dekorativní barvy, tradiční barvy na bázi vody, která je dobře promíchaná 

CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.000 ± 30 gr/LT. při teplotě 25 °C 
 Vydatnost: LT. 0,100 pro LT. 1 výrobku.LT. 0,100 pro 

LT. 1 KLONDIKE nebo KLONDIKE LIGHT LT. 
0,250 pro LT.2,5 KLONDIKE nebo KLONDIKE 
LIGHT 

 Estetický efekt: Saténové s brilantními úlomky 
 Viskozita: = = = 
 Zabarvení: G300 - Stříbrná, G301 - Modrá, G302 – Zelená, 

G303 – Měď, G304 – Violet, G305 – Gold. 

 Balení: LT. 0,100 - LT. 0,250- 

   
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: = = = 
 Přetiratelný: = = = 
 Zcela suchý: = = = 
   
 
PŘÍPRAVA POVRCHU: 

 
 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na požití - dobře 
promíchejte. 

APLIKACE: způsob: štětec, kovové nerezové hladítko 
 

 počet nátěrů: 1 nebo více 
 
APLIKAČNÝ CYKLUS: 

 
Přidejte ADDITIVO STAR do již natónovaného balení KLONDIKE nebo 
KLONDIKE LIGHT a dobře promíchejte. ADDITIVO STAR (jakýkoliv odstín) 
přidejte do dekoračního nátěru nebo barvy a oba výrobky  před nanesením 
pečlivě smíchejte. Při použití obzvláště silných barev může být obtížné 
míchat výrobek ADDITIVO STAR. Proto jsme použili transparentní ochranný 
povlak, ke kterému bylo přidáno ADDITIVO STAR (např. aby bylo dosaženo 
dokonalého vizuálního efektu, měly by být výrobky obsahující nanesená 
štětcem, stříkací pistolí nebo špachtlí). 

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

STABILITA: = = = 
POZNÁMKY: Důkladné promíchejte produkt před použitím. Pracovní nástroje mají být 

umyté vodou bezprostředně po použití.   

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 opláchnete vodou a poraďte 
se s lékařem.  
Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú 
uvedené v Bezpečnostním listě. 

Nářadí je nutné ihned 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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