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1     Popis: 
COVERLIGHT je živicový náter, ktorý absorbuje a uvoľňuje svetlo. Revolučná technológia umožňuje živici 

absorbovať svetlo (umelé alebo prírodné) a znova ho zvoľniť v úplnej tme. Vzhľadom a dizajnom poteší váš 

pohľad a rozjasní priestor. 

 

2     Miesta použitia: 

Coverlight je možné používať v interiéri aj exteriéri: 

• drevo, betón, kameň, kov  

• dlaždice, porcelánová kamenina atď.  

 

•  INTERIÉRY: STENY, DVERE, NÁBYTOK, DEKORÁCIE, SCHODY, OKRAJE SVIETIDIEL 

•  EXTERIÉRY: CHODNÍKY, TERASY, PLOTY A ZÁHRADKY, ZÁHRADNÝ NÁBYTOK, DVERE A POD..  

 

•  horizontálne povrchy by mali byť chránené dvojzložkovým tesniacim lakom DECORESINO COVERUP 

FINISH.  

  
3      Príprava povrchu: 

1. Pre lepšiu priľnavosť náteru povrch obrúste jemným brúsnym papierom č.240. Potom prach vysajte a 

očistite poriadne povrch 

2. Povrch očistite a odmastite 

•    Nepoužívajte čistiace prostriedky, mydlá alebo technický benzín, pretože tieto výrobky môžu zanechávať 

neviditeľnú a mastnú vrstvu, ktorá poškodzuje priľnavosť farby. 

• 24 hodín (bez prerušenia) nabíjanie na svetle = 10 hodín svietivosti.  

• Výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od povrchu. Testy sa uskutočňovali pri teplote 20 ° C na hladkom 

povrchu. 

4        Aplikácia: 

PRÍPRAVA FARBY: 

1. Pred aplikáciou výrobok dokonale premiešajte. 

2. Odporúčaná teplota pri príprave a spracovaní COVEREASY je medzi 14 ° C a 25 ° C. 

3. Po použití obal dokonale uzavrite a náradie očistite vodou 

COVERLIGHT sa aplikuje flockovým penovým valčekom alebo štetcom 

•     Aplikujte COVERLIGHT priamo na povrch bez základného náteru 

•     Hmotu dobre rozotrite (flockovým penovým valčekom) aby nedošlo k stekaniu a tvorbe kvapiek 

•     Niektoré materiály môžu vyžadovať aplikáciu viac vrstiev napr. ak je podklad pórovitý alebo má tmavý 

odtieň. V tomto prípade musí byť dodržaná doba schnutia medzi vrstvami 6 hodín. 

• Zvýšenie počtu vrstiev zvyšuje svietivosť 

Náradie okamžite očistite vodou pred jeho uschnutím. 

TIPY: 

Svetelný smog z pouličného osvetlenia a reklám znižuje luminiscenčný efekt farby COVERLIGHT 

Pre lepší výsledok odporúčame pred aplikáciou druhej vrstvy povrch prebrúsiť brúsnym papierom so 

zrnitosťou č.400. 
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4     Spotreba: 

COVEREASY je k dispozícii v nasledujúcich obaloch: 

0,125 lit na +/- 2m2  

0,5 lit na +/- 8m2 

Výdatnosť sa môže líšiť v závislosti od podkladu 

Testy výdatnosti boli vykonané pri teplote 20 ° C 

 
5       Náradie 

• flockový lakovací valček 65mm alebo 110mm (odporúčame pravidelne meniť valček, aby ste dosiahli čo 

najlepšie výsledky 

 
6     Čistenie: 

Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom. 

 
7     Skladovanie: 

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí 

a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný do dátumu, ktorý je 

vyznačený na obale 

 
8     VOC: 

kategória A+ 

 
9   Špecifikácia: 

 
Lesk: mat 

Farba: biela alebo bezfarebná 

Teoretická výdatnosť: ± 16 m² / L (jedna vrstva) 

Viskozita: pripravená na aplikáciu 

VOC: A+ 

Aplikácia: Materiál a okolie musia mať teplotu v rozsahu 16-26°C 

Suché na dotyk: 2 hodiny 

Doba schnutia medzi vrstvami: 6 hodín 

Doba schnutia: 24 hodín  

Balenie: 125 ml a 500 ml. 

  

V SR dodáva: 

PAINTHOUSE, s.r.o. 

Turie 539 

013 12 Turie 

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk 
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