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1  Popis výrobku: 

GreenscreenPaint je špecialna zelená farba na báze vody, pre vnútorné použitie. Je 

vyrobená na báze akrylovej živice, pigmentov a prísad. Používa sa pri Chromakey technike, 

pre vytvorenie zeleného pozadia pre foto a video práce. Vďaka tejto farbe je na snímke 

možne zameniť pozadie objektu. GreenscreenPaint sa nanáša v 1-2 vrstvách, v závislosti 

od podkladu. Na MagnetPaint sa odporúča aplikácia dvoch vrstiev. Obsahuje málo alebo 

žiadne rozpúšťadlá. Spĺňa zdravotné a bezpečnostné požiadavky na profesionálne použitie 

v interiéri. 

 

2  Použitie: 

GreenscreenPaint sa používa vo vnútri na steny alebo panely. Chromakey pozadia môžu 

byť ľubovoľne umiestnené, podľa potreby. Použitie je možné pre video a foto tvorbu, 

inštruktážne videá, predpovede počasia, prezentácie a pod. Náradie očistite vodou. 

 

3   Náradie: 

GreenscreenPaint sa aplikuje valčekom s krátkym vlasom. Náradie očistite vodou. 

 

4  Teoretická spotreba: 

10 m2 / l. na jednu vrstvu, v závislosti od množstva faktorov, ako je porozita a drsnosť 

substrátu a strata materiálu počas aplikácie. 
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5  Aplikácia: 

Príprava: 

GreenscreenPaint je ideálne nanášať na hladké povrchy ako sádrokartón alebo hladké 

stierky. Drevené povrchy musia byť upravené základným náterom na drevo. Plastové 

alebo natierané povrchy je potrebné pred aplikáciou zdrsniť a očistiť, pre zlepšenie 

priľnavosti. Ak bola ako podklad použitá magnetická farba, vyhlaďte ju čo možno 

najlepšie. 

Aplikácia: 

Farbu neaplikujte pri teplote pod +10oC alebo rel.vlhkosti nad 80%. Otvorte balenie farby 

a dôkladne ho premiešajte, aby vznikla homogénna masa. Farbu nalejte do vaničky 

a namočte valček. Otrite prebytočnú farbu a aplikujte na podklad. Na mokrom filme môžu 

vzniknúť farebné rozdiely, ktoré sa po zaschnutí stratia. Farba je na dotyk suchá po cca. 

30 minútach. Jeden náter je obvykle postačujúci. Pri použití MagnetPaint ako podkladu, 

aplikujte 2 vrstvy.  

 

6  Návod na použitie: 

Použite video softvér, ako napríklad Adobe Premiere Pro, iMovie, Magix Video Deluxe, 

Pinnacle Studio Plus, Sony Vegas atď. Uistite sa, že predmet pre vaše pozadie nie je 

zelený a ľudia nemajú na sebe zelené oblečenie. Okrem toho by sa malo správne nastaviť 

osvetlenie. Na pozadí by nemali byť žiadne tiene. Preto by mal byť objekt umiestnený 

najmenej tri metre od obrazovky a malo by sa použiť osvetlenie pozadia. Hlavným 

problémom je viatie vlasov, pretože sú veľmi tenké. To môže spôsobiť, že miznú. 

 

7  Skladovanie: 

V neuzavretých obaloch v suchom, dobre vetranom priestore, ktorý nie je vystavený 

priamemu slnečnému žiareniu, pri teplotách medzi 5 ° C a 35 ° C. 
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8  VOC/Certification: 

Hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. aWB, 

2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l. 

 

9  Parametre: 

Kód výrobku 320910 

Odtieň zelený 

Vzhľad mat 

Hustota 1,2 – 1,3 kg/L 

Hrúbka vrstvy cca. 250 µm 

Teor.spotreba 10 m2 / L podľa povrchu 

Viskozita pripravené na aplikáciu 

VOC Hraničná hodnota pre max. obsah prchavých 

organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. aWB, 2010): 

30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na 

použitie max. 0 g/l. 

Podmienky pri aplikácií Teplota: >5oC, Rel.vlhkosť <80% 

Suchá na dotyk cca.30 min pri 20oC a rel.vlhkosti 65% 

Pretierateľná cca.4 hod. pri 20oC a rel.vlhkosti 65% 

Balenie 0,5 a 1L 

Skladovateľnosť 24 mesiacov v uzavretých obaloch v suchom, dobre 

vetranom priestore, ktorý nie je vystavený priamemu 

slnečnému žiareniu, pri teplotách medzi 5°C a 35°C. 
 

 

SPLŇUJE POŽIADAVKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ PRE PROFESIONÁLNE VNÚTORNÉ POUŽITIE 
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