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Popis 

Concrete Effect Paint je inovatívna 

dekoratívna farba na báze vody s 

nízkym obsahom VOC. Je to systém 

jedného produktu, ktorý dodá každému 

interiéru zaujímavosť a štýl. 

Umožňuje vytvárať mimoriadne efekty 

na stenách, od jemne zatienených 

tónov až po dramatické, textúrne, 

napodobňujúce betón a kameň. 

Poskytuje, v závislosti od techniky 

nanášania, rôzne efekty s jasne 

viditeľnou štruktúrou, tieňovanie, 

odlupovanie a jamkovanie. 

Môže byť použitý na rôzne povrchy a 

podklady. 

Vintro Concrete effect paint je 

certifikovaná podľa európskej normy 

EN71-3, známej taktiež ako smernica o 

bezpečnosti farieb na hračky. To 

znamená, že Concrete effect paint je 

úplne bezpečná do detských izieb a na 

nábytok pre deti. 

Balenia 

K dispozícii v 2,5 l plechovkách. 

Výdatnosť 

V závislosti na vlastnostiach povrchu a 

použitej metóde nanášania je výdatnosť 

cca. 20m2 na 2,5L 

Farba 

Dostupné v 4 rôznych farbách. 

Riedidlo 

Vo väčšine prípadov produkt pred 

použitím nevyžaduje riedenie. 

Upozorňujeme, že pridaním vody sa 

zmenia vlastnosti farby, čo môže 

spôsobiť nežiaduce výsledky. Vždy 

najskôr skontrolujte namaľovaním 

testovacej vzorky. 

Časy schnutia 

V závislosti na izbovej teplote a 

relatívnej vlhkosti je produkt obvykle na 

dotyk suchý po 30 - 60 minútach. 

Intervaly medzi nátermi povrchu sú 

variabilné a závisia od požadovaného 

vzhľadu. 

Použitie 

Primárne použitie je na dekoráciu 

vnútorných stien, ale dá sa použiť aj na 

nábytok. 

 

Technické vlastnosti 

Výrobok sa ľahko nanáša, vrátane 

podhľadov, a je prakticky nekvapkajúci. 

Má vynikajúcu priľnavosť, rýchlo schne a 

obsahuje veľmi malé množstvo 

prchavých organických zlúčenín (VOC). 

Biologické vlastnosti 

Vintro Concrete Effect Paint je 

netoxický, zdravotne nezávadný, 

ekologický výrobok vyrobený z 

materiálov pochádzajúcich z miestnych 

zdrojov ekologicky zodpovedným 

spôsobom. Vďaka svojmu zloženiu je 

prakticky neškodný pre ľudí a životné 

prostredie. Farby na výrobu farieb 

Vintro, ktoré dosahujú najnižšiu možnú 

ekologickú známku v tomto odbore, sa 

tak nemusíte obávať dýchacích 

problémov ani zápachu. 

Aplikácia 

Teplota 

Produkt nanášajte pri teplotách nad 8 ° 

C. Uvedené doby sušenia závisia od 

teploty miestnosti a relatívnej vlhkosti 

vzduchu. 
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Príprava 

Povrch by mal byť suchý a zbavený 

mastnoty a prachu. 

Aplikácia 

Pred použitím dôkladne premiešajte. 

Farba v plechovke bude pred 

nanesením vyzerať oveľa tmavšie, je to 

úplne bežné. V prípade akýchkoľvek 

pochybností urobte pred natretím celej 

steny testovaciu vzorku. 

Výsledky sa budú líšiť v závislosti od 

spôsobu aplikácie. 

Pre jemný tieňovaný vzhľad naneste 2 

vrstvy farby Concrete Effect Paint 

pomocou štetca dobrej kvality 

technikou šrafovania. Medzi 

jednotlivými vrstvami nechajte pôsobiť 

približne 60 minút. 

Pomocou špongiového valčeka 

spôsobom krížového šrafovania získate 

jemnú textúru a menšie tieňovanie. 

Pre dramatický efekt, s textúrou a 

jamkami, nanášajte štetcom alebo 

valčekom 2 vrstvy, ako je uvedené 

vyššie, potom použite oceľové hladidlo 

v uhle 60 - 80% na lakovaný povrch 

širokými ťahmi. Prípadne naneste na 

hladidlo farbu, aby ste pridali finálnu 

vrstvu. Práca na malých častiach s 

hladkou stierkou dodá textúre väčšiu 

hĺbku. 

Pomocou ktorejkoľvek z metód 

aplikácie môžete vylepšiť vzhľad 

pridaním ďalších vrstiev. 

Pre leštený vzhľad zľahka prebrúste 

jemným brúsnym papierom. 

Vintro Clear Wax možno použiť na 

pridanie jemného lesku, pričom sa farba 

zvýrazní. 

Náradie 

Farbu je možné nanášať štetcom alebo 

valčekom a efekty vytvárať hladidlom. 

Skladovanie 

Skladujte nádoby tesne uzavreté na 

chladnom mieste bez mrazu. Čas 

použiteľnosti: 24 mesiacov v pôvodnom 

zapečatenom obale. 

Zdravie a Bezpečnosť 

Udržujte náterové hmoty, aj keď sú 

jedovaté, mimo dosahu detí. Pred 

použitím si vždy prečítajte informácie na 

plechovke. Počas aplikácie a sušenia 

zabezpečte maximálne vetranie. Ďalšie 

informácie nájdete v karte 

bezpečnostných údajov materiálu. 

Smernica VOC 

Limitná hodnota EÚ pre tento produkt: 

(kat. A / a): 30 g / l (2010) Tento  produkt 

obsahuje max. 30 g / l VOC tónované. 

Miestna výroba 

Všetky naše farby sú vyrábané v našom 

závode vo Veľkej Británii. Aktívne 

získavame dodávateľov, ktorí vyrábajú 

ekologicky udržateľným a 

environmentálne zodpovedným 

spôsobom. Suroviny získavame od 

miestnych dodávateľov všade, kde je to 

možné. Zaviazali sme sa k udržateľnej 

výrobe, minimalizácii znečistenia a 

minimalizácii našej spotreby energie a 

vody.  

Certifikácia 

Norma BS EN71-3:2013 Bezpečné pre 

použitie na detských hračkách, nábytku 

a v izbách. Vyrobené podľa 

požiadaviek normy ISO 9001:2008 na 

kvalitu. 
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Vylúčenie zodpovednosti - Informácie uvedené v tomto informačnom liste majú iba informatívny charakter. Odporúčania sú 

poskytnuté v dobrej viere a podľa našich najlepších vedomostí, avšak aplikačný postup, kvalita podkladu a podmienky na mieste 

aplikácie sú mimo našej kontroly, čím sa uvedené údaje môžu líšiť, a preto vylučujeme zodpovednosť na základe poskytnutých 

informácií. Pred použitím si vždy prečítajte príslušné informačné listy a karty bezpečnostných údajov a pred nanášaním otestu jte 

výrobok na malej ploche alebo kontaktujte spoločnosť Vintro Paint Ltd. 

 

Do SR dováža a distribuuje: 

PAINTHOUSE, s.r.o. 

Turie 539 

013 12 Turie 

T: 0905630558 

M: info@painthouse.sk 

www.painthouse.sk 
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