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METEORE 10
Technický list SC 00261

NÁZOV:
POPIS:

METEORE 10

POUŽITIE:
CHARAKTERISTIKA:

vodou riediteľný máter určený do interiéru
Špecifická hmotnosť: 1.580 ± 30 gr/LT pri 20°C
1 – 1,5 m2/LT jedna vrstva na hladký povrch pre
Výdatnosť:

Naturálny vodou riediteľný textúrovaný náter pre interiéry, ideálny pre imitáciu
mramorového efektu, cementových povrchov.

Estetický efekt:
Viskozita:
Zafarbenie:
Balenie:

Efekt COMPATO, VINTAGE, LARGE, SLIM,
LEVIGATO a MRAMOR.
1,4 – 1,6 m2/LT jedna vrstva na hladký podklad pre
efekt CIVILE
2,2 - 2,6 m2/LT dve vrstvy pre Efekt betónový
aplikácia štetcom
2,5-3,0 m2/LT jedna vrstva pre hladký betónový efekt
Satinový texturovaný produkt určený pre dosiahnutie
efektu cementu tónovaný to viacerých odtieňov,
zobrazených v katalógu.
15000 cps

Farebná škála z katalógu
LT. 1 - LT. 4 - LT.12

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk:
Pretierateľný:
Úplne suchý:

CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOSŤ:

Po úplnom vytvrdnutí produktu sa vytvorí priedušný film, ktorý
vytvára dobrú odolnosť proti oretu a normálnemu opotrebeniu.
Pri aplikácii v exterieri je po ukončení aplikácie nutné zabrániť aby nebol
povrch vystavený nepriaznivým poveternostným podmienkam, aby sa zabránilo
farebnej nestálosti a opätovnému pôsobeniu vápennej zložky obsiahnutej v
produkete METEORE 10 CEMENTO. V prípade nepriaznivého počasia dažďa,
hmly a silného slnenčného žiarenia je potrebné prekryťa ochrániť povrch.

po 3 - 4 hodinách pri teplote 20°C
po 24 hodinách pri teplote 20°C
po 28 hodinách pri teplote 20°C

ŠPECIFIKÁCIA

ŠTANDARD

HODNOTA

REAKCIA S
OHŇOM

UNI EN 13501-1 Tireda A1(nehorľavé)

EMISIE
ZNEČISŤUJÚCICH
LÁTOK R

ISO 16000

TVOC <1 mg/m3
TRIEDA A+

OBSAH
NEBEZPEČNÝCH
LÁTOK

-

NEOBSAHUJE

JIS A 1902-3

X<0,0.005 mg/m2h
F****

Smernics 200442-CE

(EU limit 200g/L)

HODNOTA
FORMALDEHYD , X
OBSAH
PRCHAVÝCH
LÁTOK

OZNAČENIE

Max 6,4g/L
Kat. A/I
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PRÍPRAVA PRODUKTU:
Riedenie:
Nerezová špachtľa, valček, štetec
APLIKÁCIA:
Nástroje:

počet náterov:

1-2

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Aplikujte METEORE 10 s nerezovou špachtľou PV43 a ukončite s použitím
potrebného nástroja v závislosti od požadovaného efektu, kým je ešte povrch stále
mokrý. Nechajte schnúť 24 hodín pri teplote 20°C, a potom naneste produkt
C 100 OVER ako konečný náter. Pre zvýraznenie spojov a dosiahnutie efektu,
ktorý imituje štruktúru kamenných dlaždíc, použite špeciálne pero Valpaint Pixel
a potom naneste konečnú vrstvu C 100 Over. Po vysušení C100 Over môžete
opätovne použiť permanentné pero VALPAINT Pixel pre zvýraznenie spojov, ak
je to žiadúce. Aplikáciu METEORE 10 CEMENTO je možné realizovať
viacerými efekami.
1) EFEKT COMPATO
2) EFEKT LARGE
3) EFEKT SLIM
4) EFEKT RIGATO
5) EFEKT LEVIGATO
6) EFEKT MRAMORU
7) FEKT LISCIO
8) EFEKT LISCIO S PRÍDAVKOM ADTIVA SCAGLIE
9) EFEKT CIVILE
10) ŠTETCOVÝ HLADKÝ EFEKT

TEPLOTA APLIKÁCIE:
SKLADOVANIE:

od +10°C do +30°C.
uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od
+10°C do +30°C.
približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.
Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.
Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať
celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.
Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť
podráždenie kože a poškodenie očí.

STABILITA:
POZNÁMKY:
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
A LIKVIDÁCIA

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými
prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a
poraďte sa s lekárom.
Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú
uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na
webovej stránke www.dekorativne-natery.sk
Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim
prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.
Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov.
Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre
použité balenia.
Vydanie: č. SC00261, 9 Marec 2020
Vydané: Oddelením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY
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