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KLONDIKE LIGHT 

 
Technický list SC 00234 

 
NÁZEV: KLONDIKE LIGHT 
TYP: barva s antickým efektem  
POUŽITÍ: vodou ředitelný nátěr určený do interiéru 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.010 ± 30 gr/LT při teplotě 25 °C 
 Vydatnost: 5 - 6 m2/LT  dvě vrstvy na hladký povrch (může se 

lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce 
podkladu a metody aplikace)  
 

 Estetický efekt: saténový 
 Viskozita: = = = 
 Zabarvení: Barevná škála z katalogů 
 Balení: LT. 1 - LT. 2,5  
   
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: 2 hodiny při teplotě 20 °C 
 Přetiratelný: 5 – 6 hodin při teplotě 20 °C 
 Zcela suchý: 24 hodinách při teplotě 20 °C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

Moderní a elegantní vodou ředitelná barva pro použití v interiéru. KLONDIKE 
LIGHT může být aplikovaný na víceré druhy povrchů. Díky svým unikátními 
odstínem je možné dosáhnut výjimečný trendový dizajn. 
Kovové fragmenty obsáhnuté v  barvě umocněné zlatými, stříbrnými částicemi 
umožňuji vytvořit jedinečný efekt s nádechem kovových metalických sten  
KLONDIKE LIGHT je vysoko kvalitní výrobek, který je průdušný, umývatelný a 
přetíratelný jakoukoli jinou vodou ředitelnou barvou.   
 

  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 g/L 
(EU limit 200g/L) 

Kat. A/I  

       

        
          

 
 

 
PŘÍPRAVA POVRCHU: 

 
Staré steny: Odstraňte staru nepřilnavou a odlupující se barvu na stene a umyjte 
ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti steny pokud je 
to potřebné. Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch.  Jak 
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je penetrace úplně vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 
hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.  
 
Nové steny:  Očistěte podklad pokud je zaprášený důkladně umyjte a vysušte. 
Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch.  Když je penetrace 
úplně  
vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20° 
pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.  
Nové železo: Odstraňte věštky nečistoty a vrstvy rzi na povrchu, ošetřete 
vhodným ochranným přípravkem určeným na železo. Když je ochranný nátěr 
úplně vysušený, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 
20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.  
 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na použití 
 

APLIKACE: způsob: štětec, kovové nerezové hladítko 
 

 počet nátěrov: 2 vrstvy 
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APLIKAČNÝ CYKLUS: 

 
Pro dosáhnutí odstínů z katalogu, důkladné zamíchejte s příslušným množstvím 
tónovací pasty COLORI  nebo použitě VALCLONE tónovací systém. Pro dosažení 
zlatého nebo stříbrného odstínů je potřebné přidat produkt ADITIVO GOLD G 100 
nebo ADITIVO SILVER G200 dostupných v baleních LT. 0,100 a LT. 0,250 Ml. 
1) Klasický efekt - (špachtle): aplikujte PRIMER 1000 so štětcem a počkejte 
přibližně 6 hodin při teplotě 20 °C. Aplikujte KLONDIKE LIGHT s kovovou špachtlí 
PV 43 nerovnoměrnými tahy 15 - 30 cm dlouhými všemi směry, vytvářejíc světlé a 
nerovnoměrné tahy na povrchu. Po přibližně 5 - 6 hodinách při teplotě 20 °C, 
aplikujte druhý nátěr KLONDIKE LIGHT  stejným způsobem  jako při prvém nátěre.  
Počkejte přibližně 1 hodinu při teplotě 20 °C, a potom ještě raz přejdete celý 
povrch, na který už bol aplikovaný KLONDIKE LIGHT se stejným nástrojem -  
kovovou špachtlí PV 43, ale bez použití nátěru, všemi směry křížem - krážem 
přibližně 15 - 20 cm dlouhými tahy ve všech směrech vyvíjejíc taký tlak, že barevné 
časti splývají a zmenšuji se, čím se vytvoří světlý a stínovaný efekt. 
2) Klasický efekt - (štětec + špachtle): aplikujte PRIMER 1000 so štětcem nebo 
válečkem a počkejte přibližně 6 hodin při teplotě 20°C. 
Aplikujte KLONDIKE LIGHT se  štětcem PV 76 naneste první vrstvu KLONDIKE LIGHT 
štětcem PV 76 a ujistěte se, že máte dostatečné množství nátěru KLONDIKE LIGHT 
a pomocí krátkých tahů štětcem 8 - 15 cm dlouhých všemi směry, doprava - doleva 
a naopak, a zdola - nahoru a naopak. Po přibližně 20 minutách při teplotě 20 °C  
použijte kovovou špachtle PV43 a bez použití barvy vyhlaďte rovnoměrně celý 
povrch ve všech směrech. 
Po přibližně 5 - 6 hodinách při teplotě 20 °C, aplikujte druhů vrstvu nátěrů 
KLONDIKE LIGHT  stejným způsobem  jako při prvním nátěre. 
Počkejte přibližně 1 hodinu při teplotě 20 °C, a potom ještě raz přejdete celý 
povrch, na který už byla aplikovaná vrstva KLONDIKE LIGHT se stejným nástrojem 
-  kovovou špachtlí PV 43, ale bez použití nátěrů, všemi směry křížem - krážem 
přibližně 15 - 20 cm dlouhými tahy všemi směry vyvíjejíc taký tlak, že barevné časti 
splývající a zmenšují se, čím se vytvoří světlý a stínovaný efekt. 
3) Efekt - (štětec)“  aplikujte PRIMER 1000 so štětcem nebo válečkem a počkejte 
přibližně 6 hodin při teplotě 20 °C. 
Aplikujte KLONDIKE LIGHT  so štětcem PV 76 naneste první vrstvu KLONDIKE LIGHT 
štětcem PV 76 a ujistěte se, že máte dostatečné množství nátěrů KLONDIKE LIGHT 
a pomocí krátkých tahů štětcem 8 - 15 cm dlouhých všemi směry, doprava - doleva 
a naopak, a zdola - nahoru a naopak.  
Po přibližně 5 - 6 hodinách při teplotě 20 °C, aplikujte druhou vrstvu nátěrů 
KLONDIKE LIGHT  stejným způsobem  jako při prvém nátěre. 
Počkejte přibližně 1 hodinu při teplotě 20 °C, a potom ještě raz přejdete celý 
povrch, na který už byla aplikovaná druhá vrstva KLONDIKE LIGHT so štětcem 
PV76, ale bez použití nátěrů, všemi směry křížem - krážem jemným tlakem. 
 
N.B.: před aplikaci je potřebné se podívat na video-návod na aplikaci zvoleného 
efektu. 
 

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 1 rok, když je nádoba vhodné uskladněná a nebyla otevřená. 
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POZNÁMKY: Důkladné promíchejte produkt před použitím.  

 
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 případe 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 liste. 
 
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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