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ORIZON BRILLANT 

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopln ění některých 
zákonů, v platném zn ění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadav ky na 

vybrané stavební výrobky, ve zn ění nařízení vlády č.312/2005 Sb. 

 

Popis:  

Nová generace vodou ředitelných univerzálních emailů špičkové kvality. Jsou určeny pro povrchovou úpravu dřeva, kovů 
ale i stěn, SDK apod. ORIZON BRILLANT je na bázi alkyduretanových pryskyřic. 
Vyznačují se zejména vynikající mechanickou odolností, tvrdostí, excelentně hladkým a napjatým vzhledem a 
jednoduchou aplikací. 
 
Popis, klasifikace:  

Lesklý napjatý lak s vysokou odolností a tvrdostí, na bázi alkyduretanových pryskyřic. 
 
Odstín: 
Bílý a odstíny ze vzorkovníku GRAND TOTEM, TOTEM, TOTEM PASTEL – pigmentovatelné z bází Pa, Ma, Ta, Ra, Ya. 
 
Použití:  

• Vysoce kvalitní ochrana a dekorace stěn, stropů a dalších podkladů (konstrukcí) zejména v prostorech s vysokým 
provozem a velkým mechanickým namáháním 

• Vhodná jak pro nové práce, tak rovněž pro renovace a rekonstrukce v suchém i vlhkém prostředí 
 

Podklad a jeho p říprava: 
Nenatřené: Podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům. Musí být suché, pevné a soudržné, nesmí 
být zmrzlé. Podklady dále nutno očistit od prachu, mastných skvrn a všech nečistot, které by měly snížit přilnavost nátěrů 
k podkladům. Pro docílení optimálního výsledku by měly být podklady hladké a rovné. Poškozená místa nutno opravit dle 
charakteru původního podkladu. U dřevěných podkladů proveďte v případě potřeby odmaštění a odstranění výpotků 
pryskyřic pomocí vhodného prostředku (např. ředidla). Po aplikaci a zaschnutí penetrace na dřevo proveďte jemné 
přebroušení. 
Natřené: Dostatečně přídržné nátěry očistit, odmastit a přebrousit (matování) nutné. Velmi staré a problematické nátěry 
doporučujeme nejlépe odstranit. Pečlivě odstraňte prach nebo zbytky starých nátěrů. V případě jakýchkoliv nosností při 
přípravě podkladů se poraďte s námi. 
 
Podklady: 
Interiérové - sádrové stěrky a omítky, sádrokartony, tmely, dřevo a jeho deriváty s výjimkou dřevin exotického charakteru 
(např. teak, iroko, západní červený cedr apod.). Kovové podklady natřené vhodnou antikorozní základní barvou případně 
další podklady obdobného typu (doporučujeme konzultovat). 
Exteriérové – Kovové podklady natřené vhodnou antikorozní základní barvou. 
 
 
Systémy nanášení: 
 

Podklady Kovy Ostatní kompatibilní podklady  

(např. dřevo) 

Impregnace nebo 

základní nátěr 

1 vrstva  

 Toll-Métaux Antirouille 

1 vrstva Tol Prim U 

Vrchní nátěry 2 vrstvy Orizon Brillant 

INTERIÉR/ EXTERIÉR/ VE VODNÍ FÁZI 
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Aplikace, zpracování: 
Nátěr se nanáší pomocí štětce, válečku nebo stříkací pistolí. Nanášení musí být prováděno stejnoměrně a celoplošně 
bez přerušení. Nanáší se ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné dodržet technologickou přestávku 6 
hodin. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +28°C. Před použitím pečlivě promíchejte a 
zkontrolujte odstín. Ředíme pouze při použití stříkací pistole cca 10 – 15% vodou v objemu. 

 
Orienta ční spot řeba (vydatnost):  

12 - 14m2/l 
V závislosti na povaze a struktuře podkladů a na způsobu nanášení. 
 
Technické údaje:  

Obsah sušiny:  Váhový……57% 
Objemový...47% 

Měrná hmotnost: 1,31kg/l 
Vzhled filmu: Vysoce napjatý, lesklý (stupeň lesku = 80 pod 60°) 
 
Čišt ění a údržba pracovních pom ůcek:  

Vodou okamžitě po použití. 
 
Hygiena a bezpe čnost práce:  

Veškeré podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu výrobku orizon Brillant.  
Klasifikace výrobku: Obsahuje karboxylát kobaltu (ES:237-015-9). Může vyvolat alergickou reakci. S29 Nevylévejte do 
kanalizace. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. 
 
První pomoc:  

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
V případě pochybností a jakýchkoli přetrvávajících příznacích přivolejte vždy lékaře. Při styku s kůží odstraňte 
kontaminovaný oděv. Kůži omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čistícím prostředkem. Při náhodném požití 
vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru čisté vody. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy. 
 

Balení a skladování:  
 
Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním 
zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data 
výroby v původním neotevřeném obalu. Výrobek nesmí zmrznout.   
 
Balení: 1l, 3l a 10l 
 
Upozorn ění:  
 
Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +25°C. 
 

Výrobce neru čí za škody zp ůsobené výrobkem p ři jeho nevhodném použití.  

 

Likvidace obal ů:  
 
Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění 
s firmou EKOBRNO. 
 

 

 

Vypracováno dne: 20.3.2019 


