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METEORE 8  

 
Technický list SC 00240 

 
NÁZEV: METEORE 8 
TYP: barva s texturovaným efektem 
POUŽITÍ: vodou ředitelný nátěr určený do interiéru 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.670 ± 30 gr/LT při 20 °C 
 Vydatnost: 3–4 m2/LT pře efekt SPATOLATO a VENATO   

10–11 m2/LT pře efekt LISCIO  
(může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti 
a absorpce podkladu a metody aplikace)  
 

 Estetický efekt: matný 
 Viskozita: = = =  
 Zabarvení: barevná škála z katalogu 
 Balení: LT. 1   LT. 4 
   
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotyk: 1 hodina při teplotě 20 °C 
 Přetiratelný: 6–8 hodin při teplotě 20 °C 
 Úplně suchý: po 48 hodinách při teplotě 20 °C 
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

Je to výjimečné strukturovaný a variabilní produkt určený do interiéru. Je 
ideálny pře dosáhnutí moderních efektú s metalickým a perlovým vzhledem. 

PRÍPRAVA POVRCHU: Odstraňte starý nepřilnaví a odlupující se barvu na stene a umyté ji vodou a 
vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti steny jak je to potřebné. 
Aplikujte PRIMER 400 ředěný 50 % vodou. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C 
pokračujte s aplikaci produktu METEORE 8. 

PRÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použiti 
 

APLIKACE: způsob: kovová nerezová špachtle  
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APLIKAČNÍ CYKLUS: SPATOLATO EFEKT: Aplikujte jednu vrstvu produktu METEORE 8 postupně na 
plochu 1–2 m2. Použití nerezoví kovoví špachtli PV43 a 15 -20 cm dlouhé 
nepravidelné tahy všemi směry. Kým je ještě produkt vlhký vytvořte nepravidelné 
vzory 5 – 10 cm dlouhé všemi směry. Po přibližně 4 hodinách přebruste povrch 
jemným brusným papírem 220/260 a odstraňte nerovné a drsné plochy. Následně 
aplikujte produkt nerezovou špachtli PV43 2 různé odtíhne LAME podle zvoleného 
odtíná velmi tenký vrstvu.  Mezi aplikaci prvého a druhého odtíná LAME sú 
potřebné minimálně 2 hodiny.    
Vydatnost: METEORE 8–3–4 m 2 /LT. 1. LAME 16–20 m 2 /LT. V závislosti od 
struktury METEORE 8.  
VENATO EFEKT: (vertikálně, horizontálně) Aplikujte jednu vrstvu METEORE 8 
postupně na plochu 2–3 m2. Použití nerezoví špachtli PV43 a nerovnoměrnými 
tahy ve zvoleném směre. Kým je eště produkt METEORE 8 vlhký vytvořte svislé 
pruhy (anebo jiný zvolený směr) s použitím plastového nástroje PV 84 a aplikujte 
20–35 cm dlouhé jemné pruhy. Po přibližně 4 hodinách přebruste povrch jemným 
brusným papírem 220/260 a odstraňte nerovné a drsné plochy. Následně aplikujte 
produkt LAME nerezovou špachtli PV43. Dva různé odtíhne LAME podle zvoleného 
odtíná a velmi tenký vrstvu.  Mezi aplikaci prvého a druhého odtíná LAME sú 
potřebné minimálně 2 hodiny.    
Vydatnost: METEORE 8–3–4 m 2 /LT. 1. LAME 16–20 m 2 /LT. V závislosti od 
struktury METEORE 8.  
HLADKÝ EFEKT: Aplikujte jednu vrstvu produktu METEORE 8 postupně na plochu 
1 -2 m2. Použití nerezoví kovoví špachtli PV43 a 15 -20 cm dlouhé nepravidelné 
tahy vetchými směry. Kým je ještě produkt vlhký vytvořte nepravidelné vzory 5 – 
10 cm dlouhé všemi směry. Po přibližně 4 hodinách přebruste povrch jemným 
brusným papírem 220/260 a odstraňte nerovné a drsné plochy. Následně aplikujte 
produkt nerezovou špachtli PV43 2 různé odtíhne LAME podle zvoleného odtíná 
velmi tenký vrstvu.  Mezi aplikaci prvého a druhého odtíná LAME sú potřebné 
minimálně 2 hodiny.    
Vydatnost: METEORE 8–10–11 m 2 /LT. 1. LAME 35–40 m 2 /LT. V závislosti od 
struktury METEORE 8.  
 
N.B.: Pře aplikaci světlých odstínu METEORE 8 (METEORE 8 netónovaný) použití 
plastoví špachtli PV 91.  
Před aplikaci je potřebné pozřít video-návod na aplikaci zvoleného efektu. 
 

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

SKLADOVÁNÍ: ujistíte se, že je nádoba důkladné zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě 
od +10 °C do +30 °C. 
 

STABILITA: přibližně 2 roky, jak je nádoba vhodné uskladněná a nebyla utvořená. 
 

POZNÁMKY: Dokladně přemíchejte produkt před použitím s elektrickým míchadlem s 
metličkou.  
Umyté nástroje vodou a saponátem ihned po použití.   

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A 
LIKVIDACE 

Výrobek je určený pře profesionálně použití. Před použitím je potřebné přečítat 
celý návod a Bezpečnostní list. 
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými 
prostírkami. V případě kontaktu, okamžitě a důkladné opláchnete vodou a 
poraďte se s lékařem.  
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Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú 
uvedené v Bezpečnostním listě. 
 
Nářadí je nutné hněď po použití důkladně umyt 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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