
 

 

Dátum vydania: 02.11.2020  Dátum revízie: 03.06.2021  Strana 1 z 4  

TECHNICKÝ LIST   

DREAM WHITE   

BIELA LATEXOVÁ FARBA NA STENY A STROPY     

    
    

    

 POPIS VÝROBKU   

Vysokokvalitný, vodou riediteľný, biely latexový náter určený na 

dekoratívne a ochranné natieranie stien a stropov vo vnútri obytných 

priestorov, v kanceláriách a verejných budovách, ako napr. školské 

zariadenia (školy, škôlky a pod.), laboratóriá, zdravotnícke zariadenia 

(nemocnice, kliniky, relaxačné centrá, dialyzačné centrá a pod.) a 

servisné zariadenia a výrobné závody, vrátane potravinárskeho 

priemyslu s výnimkou priameho styku s potravinami.   
(Ak máte ďalšie požiadavky vo vzťahu k použiteľnosti prípravku vo vyššie uvedených 

zariadeniach, obráťte sa na technické oddelenie: 

http://www.tikkurila.pl/doradcytechnologiczni, alebo volajte Tikkurila Helpdesk PL tel.: 

801-88-99-65).    

VLASTNOSTI A VÝHODY   

• Vďaka použitiu technológie „Špeciálne biele dlaždice“ náter poskytuje:   

▪ Jednotný, matný povrch.   

▪ Konštantná biela farba, odolná voči UV žiareniu.   

▪ Vysoká životnosť povrchu umožňuje čistenie povrchu čistiacim prostriedkom a 

vode odolnosť povrchu na mokré čistenie 2. triedy podľa normy PN-EN 13300.  

• Veľmi dobrá krycia schopnosť zaisťuje atraktívny výsledný efekt.   

• Veľmi dobrá priľnavosť k povrchu.  

  

PRÍKLADY POUŽITIA   

• Nátery sadrokartónových dosiek, vápenno-cementovej omietky, rekonštrukcie starých náterov.  

• Dekoratívne nátery betónu, natieranie malých kovových a drevených prvkov, po  

predchádzajúcom ošetrení povrchu správnym základným náterom.  

• Odporúča sa aj na nátery dekoratívnych prvkov: sadrové profily, lišty, panely, rozety.  
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TECHNICKÉ PARAMETRE   

FAREBNÝ ROZSAH  Biela.  

HUSTOTA   1,5 kg/l.  

STUPEŇ LESKU  Matný podľa normy PN-EN 13300.  

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ  Do 14 m²/l v jednom nátere. Výdatnosť závisí od absorpcie a 

textúry povrchu, od aplikačnej metódy a použitého náradia 

na natieranie.  

DOBA SCHNUTIA (+23°C a 

50% relatívnej vlhkosti 

vzduchu)  

Suchá po približne 2 hodinách. Pretierateľná najskôr po 4 

hodinách. Teplota počas natierania: +5⁰C až +25⁰C.  

ODOLNOSŤ VOČI  

MOKRÉMU ČISTENIU  

II. trieda podľa normy PN-EN 13300, farba I. typu podľa 

normy PN-C 81914:2002.  

ODOLNOSŤ VOČI  

ŽIARENIU  

Po 8 hodinách nepretržitého žiarenia UVC lampou  

(vzdialenosť od povrchu – 1,5m) náter nežltne. Odolný voči 

vystaveniu v miestnostiach so zvýšenou hygienou práce, 

napr. Nemocnice. 

RIEDIDLO  V prípade potreby rieďte do 5% vodou.  

ČISTENIE NÁRADIA  Ihneď po použití očistite náradie vodou. Pred čistením 

odstráňte z maliarskych nástrojov čo najviac farby. Náradie 

ihneď po ukončení práce očistite vodou. Pred čistením 

odstráňte čo najviac farby z náradia.  

BALENIE  3l, 10l.  

SKLADOVANIE   Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. 

Skladujte a prepravujte v tesne uzavretých nádobách pri 

teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu opatrne zavrite na 

ďalšie použitie. Produkt by sa mal prepravovať a skladovať v 

nádobách chrániacich pred poveternostnými vplyvmi pri 

teplotách od +5°C do +25°C. Produkt sa musí prepravovať a 

skladovať v nádobách, ktoré chránia pred poveternostnými 

vplyvmi. Skladovacia a prepravná teplota musí byť medzi 

+5°C a +25°C. Chráňte farbu pred mrazom. Ihneď po použití 

tesne uzavrite obal. Tesne uzavreté obaly by sa mali skladovať 

v miestnosti s teplotou najmenej + 5°C a najviac + 25°C, 

chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.   

EU VOC 2004/42/EC  

[limitná hodnota Kat. A/a  

30 g/l (2010)]   

Produkt obsahuje menej ako 1 g/l VOC (menej, ako je 

stanovená limitná hodnota). Od roku 2010 je povolený obsah 

VOC menej ako 30 g/l.  
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NÁVOD NA POUŽITIE:   

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch určený na natieranie musí byť suchý, teplota vzduchu nesmie byť 

nižšia ako +5°C a nie vyššia ako +25°C , relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť pod 80%.   

  

PRÍPRAVA POVRCHU: Povrchy určené na natieranie by mali byť čisté, suché, odmastené, zbavené 

prachu a uvoľnených častíc. Odstráňte pleseň a všetky nečistoty, ktoré znižujú priľnavosť, vhodnými 

čistiacimi prostriedkami. Na vyplnenie dier a trhlín a vyhladenie povrchu stien a stropov použite vhodný 

tmel. Uistite sa, že všetky lesklé povrchy sú zmatnené. V prípade voľných častíc a drobivého materiálu 

impregnujte povrch s impregnačným náterom Tikkurila Suprabilit.  

   

Predtým nenatierané povrchy:  Minerálne omietky a povrchy môžu byť natierané minimálne po 4 

týždňoch zrenia. Povrch očistite od prachu a nečistôt, nerovnosti a diery vyrovnajte tmelom.  

  

Predtým natierané povrchy: Pred náterom umyte povrch a odstráňte mastnotu a špinu a uvoľnené 

odlupujúce sa časti starého náteru. Obrúste všetky lesklé povrchy a vyhlaďte nerovnosti a diery tmelom.  

   

Povrchy natreté glejovým alebo vápenným náterom: Dôkladne odstráňte vápenné alebo glejové 

nátery. Pred natieraním odstráňte prach a nečistoty, vyhlaďte nerovnosti a diery tmelom.   

  

UPOZORNENIE: Odporúča sa skontrolovať, či použitý tmel vytvoril dostatočne silný a stabilný povrch 

– ak sa po jemnom utretí rukou uvoľňuje z povrchu prach, znamená to, že je potrebné natrieť povrch 

základným náterom Tikkurila Suprabilit.  

V prípade predtým natieraných povrchov sa odporúča vykonať skúšobný náter na malej ploche. 

Dosiahnutie dobrého konečného výsledku rozhodne o použití výrobku.  

  

Vrchný náter: Pred natieraním dôkladne premiešajte. V závislosti od nasiakavosti povrchu aplikujte 2 

nátery Tikkurila Dream White. Ochrannú maliarsku pásku odstráňte okamžite po natieraní, skôr, než 

farba zaschne. Na natieranie odporúčame používať ANZA náradie.   

UPOZORNENIE: V tomto technickom liste nie je možné opísať všetky možnosti používania výrobku. V 

prípadoch, ktoré nie sú popísané vyššie, sa obráťte na nášho konzultanta. Radi Vám poskytneme 

podrobnejšie informácie týkajúceho sa  objektu. Pamätajte, že povrch natretý matnou farbou je v 

porovnaní s povrchmi natretými farbou s vyššou úrovňou lesku náchylnejší na poškriabanie a 

mechanické poškodenie. 
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Nevypúšťajte tekutý odpad do odtokov. Kvapalný odpad by 

sa mal likvidovať v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. 

  

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT), reakčná zmes: 5-chlór-2-

metyl-4-izotiazolin-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) 

IT / MIT (3: 1)) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok 

obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3 

(2H) -ón (BIT), reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H 

izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobca:  Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mošcickiego 23, 39-200 Debica, Tel. 801 88 99 65, +48 22 

310 95 55, www.tikkurila.pl  

  

Distribútor:  DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 

40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk   

   
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú 
uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek 
noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, 
ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v 
rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií 
jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.   

http://www.tikkurila.pl/
http://www.tikkurila.pl/

