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METEORE 8  

 
Technický list SC 00240 

 
NÁZOV: METEORE 8 
TYP: farba s texturovaným efektom 
POUŽITIE: vodou riediteľný máter určený do interiéru 
CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.670 ± 30 gr/LT pri 20°C 
 Výdatnosť: 3 - 4 m2/LT pre efekt SPATOLATO a VENATO   

10 - 11 m2/LT pre efekt LISCIO  
(môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti 
a absorbcie podkladu a metódy aplikácie)  
 

 Estetický efekt: matný 
 Viskozita: = = =  
 Zafarbenie: Farebná škála z katalógu 
 Balenie: LT. 1   LT. 4 
   
DOBA SCHNUTIA: Suchý na dotyk: 1 hodina pri teplote 20°C 
 Pretierateľný: 6 – 8 hodín pri teplote 20°C 
 Úplne suchý: po 48 hodinách pri teplote 20°C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

Je to výnimočne štrukturovaný a variabilný produkt určený do interiéru. Je 
ideálny pre dosihnutie moderných efektov s metalickým a perlovým vzhľadom. 

 
PRÍPRAVA POVRCHU: 

 
Odstráňte starú nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a 
vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny ak je to potrebné. 
Aplikujte PRIMER 400 riedený 50% vodou. Po 4 hodinách pri teplote 20°C 
pokračujte s aplikáciou produktu METEORE 8. 
 

PRÍPRAVA PRODUKTU: riedenie:  pripravený na použitie 
 

APLIKÁCIA: spôsob: kovová nerezová špachtľa  
 

 počet náterov: 1 -vrstva 
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APLIKAČNÝ CYKLUS: SPATOLATO EFEKT: Aplikujte jednu vrstvu produktu METEORE 8 postupne 

na plochu 1 -2 m2. Použite nerezovú kovovú špachtľu PV43 a 15 -20 cm dlhé 
nepravidelné ťahy všetkými smermi. Kým je ešte produkt vlhký vytvorte 
nepravidelné vzory 5 – 10 cm dlhé všetkými smermi. Po približne 4 hodinách 
prebrúste povrch jemným brúsnym papierom 220/260 a odstráňte nerovné a drsné 
plochy. Následne aplikujte produkt nerezovou špachtľou PV43 2 rôzne odtiene 
LAME podľa zvoleného odtieňa veľmi tenkú vrstvu.  Medzi aplikáciu prvého a 
druhého odtieňa LAME sú potrebné minimálne 2 hodiny.    
Výdatnosť: METEORE 8 - 3 -4 m 2 /LT. 1. LAME 16 -20 m 2 /LT. V závislosti od 
štruktúry METEORE 8.  
VENATO EFEKT: ( vertikálne, horizontálne) Aplikujte jednu vrstvu 
METEORE 8 postupne na plochu 2 -3 m2 . Použite nerezovú špachtľu PV43 
a nerovnomernými ťahmi vo zvolenom smere. Kým je ešte produkt METEORE 8  
vlhký vytvorte zvislé pruhy (alebo iný zvolený smer) s použitím plastového 
nástroja PV 84 a aplikujte 20 – 35 cm dlhé jemné pruhy. Po približne 4 hodinách 
prebrúste povrch jemným brúsnym papierom 220/260 a odstráňte nerovné a drsné 
plochy. Následne aplikujte produkt LAME nerezovou špachtľou PV43. Dva rôzne 
odtiene LAME podľa zvoleného odtieňa a veľmi tenkú vrstvu.  Medzi aplikáciu 
prvého a druhého odtieňa LAME sú potrebné minimálne 2 hodiny.    
Výdatnosť: METEORE 8 - 3 -4 m 2 /LT. 1. LAME 16 -20 m 2 /LT. V závislosti od 
štruktúry METEORE 8.  
HLADKÝ EFEKT: Aplikujte jednu vrstvu produktu METEORE 8 postupne na 
plochu 1 -2 m2. Použite nerezovú kovovú špachtľu PV43 a 15 -20 cm dlhé 
nepravidelné ťahy všetkými smermi. Kým je ešte produkt vlhký vytvorte 
nepravidelné vzory 5 – 10 cm dlhé všetkými smermi. Po približne 4 hodinách 
prebrúste povrch jemným brúsnym papierom 220/260 a odstráňte nerovné a drsné 
plochy. Následne aplikujte produkt nerezovou špachtľou PV43 2 rôzne odtiene 
LAME podľa zvoleného odtieňa veľmi tenkú vrstvu.  Medzi aplikáciu prvého a 
druhého odtieňa LAME sú potrebné minimálne 2 hodiny.    
Výdatnosť: METEORE 8 - 10 - 11 m 2 /LT. 1. LAME 35 -40 m 2 /LT. V závislosti 
od štruktúry METEORE 8.  
 
N.B.: Pre aplikáciu svetlých odtieňov METEORE 8 (METEORE 8 netónovaný) 
použite plastovú špachtľu PV 91.  
Pred aplikáciou je potrebné pozrieť video-návod na aplikáciu zvoleného efektu. 
 

TEPLOTA APLIKÁCIE: od +5°C do +30°C. 
 

SKLADOVANIE: uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote 
od +10°C do +30°C. 
 

STABILITA: približne 2 roky, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená. 
 

POZNÁMKY: Dôkladne premiešajte produkt pred použitím s elektrickým miešadlom s 
metličkou.  
Umyte nástroje vodou a saponátom ihneď po použití.   
 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  
A LIKVIDÁCIA 

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať 
celý návod a Kartu bezpečnostných údajov. 
Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými 
ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite 
vodou a poraďte sa s lekárom.  
Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane  sú 
uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na 
webovej stránke www.dekorativne-natery.sk 
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Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim 
prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.  
 
Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. 
Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre 
použité balenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vydanie: č.2, Október 2018 
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