
 

 

Charakteristika 

ELASTACRYL SATIN 
 

 

 

 

 
 

Určení: ·Ochrana a dekorace fasád 
·Dekorace stěn, stropù a dalších konstrukcí v interiérech suchých i mokrých 
·Vhodná pro nové i renovační práce 

Užitné vlastnosti: 

 

 
 
 

 

 
Popis, klasifikace: 

·Nátěrová hmota pro velmi široké použití 

·Velmi odolná proti povětrnostním vlivùm, køídovatění, zásaditosti, abrazi 
a prùmyslovému (městskému) ovzduší 
·Dobrá mikroporéznost a kryvost, rychlé schnutí bez zápachu 

·Vynikající pøilnavost a pøídržnost Receptùra PV INERIS=bez øedidel 
·Preventivní fungicidní účinek 

·Dle francouzkého certifikátu č. 2217 ze dne 20.5.1998 vhodný rovněž pro styk s 
potravinami 

Vrchní fasádní a interiérová vodou øeditelná nátěrová hmota na bázi čistých 
akrylových pryskyøic, která vytváøí po zaschnutí saténový jemně „napjatý“ povlak. 

 

Měrná hmotnost: 1,33 kg/litr 

Obsah sušiny: Váhový: 57 % 

Objemový: 42 % 

Zážehový bod: Bezpøedmětný 

Vzhled filmu: Matně saténový, polonapjatý až napjatý (stupeň lesku: 19 pod 60°) 

Vydatnost: 

 

Doba schnutí : 

12m2/l v závislosti na povaze a struktuøe podkladù a na zpùsobu nanášení 
(orientační, uvedeno pro 1 neøeděnou vrstvu na hladkém podkladu) 
(Podle normy NF T 30-073) 

(orientační pøi 20°C a 65% relativní vlhkosti) 
Nechytá prach: 1 hod. 
Suchý (na dotyk): 3 hod. 
Další vrstva: 12 hod. 

Balení: 5l a 15l 

Barevné odstíny: Bílý 

Odstíny vzorkovníkù GRAND TOTEM, TOTEM FACADE a TOTEM PASTEL 
pigmentovatelné z bází A a C. 
V exterierech a na exponovaných plochách nedoporučujeme používat odstíny, jejichž koeficient absorbce slunečního 
záøení je vyšší než 0,7 (viz. vzorkovník Totem Facade) 

Skladování: 12 měsícù v originálním neotevøeném balení. 
Pøechovávejte na místě chráněném pøed mrazem a horkem. 

 

 

 
Øedění: 

 
Štětec, váleček: pøipravený k použití 
Pistole airless: øedění cca 5 až 10% vody v objemu 

 

Pøíprava výrobku: Pøed použitím dùkladně promíchejte a zkontrolujte odstín (u pigmentovaného 
výrobku) 

Aplikační náøadí: Štětec, váleček, pistole airless 

Čištění náøadí: Vodou okamžitě po použití 
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Podmínky nanášení:   Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod 

+5° C a přesáhnout +28° C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru 
doporučujeme natírané plochy (především fasádní) chránit vhodným způsobem, 
jinak doporučujeme aplikaci barev přerušit a vyčkat lepších podmínek. Zvýšená 
vlhkost a nižší teploty vzduchu mohou výrazně ovlivnit (prodloužit) doby schnutí 
a zrání nátěrových hmot. Plochy a konstrukce, které nemají být natřeny (okna, 
dveře, podlahy apod.) chraňte pečlivě před potřísněním (maskovací pásky, folie, 
noviny apod.). Eventuální odstřiky nebo potřísnění očistěte okamžitě vodou, po 
zaschnutí je odstranění barvy velmi obtížné. Teploty a další specifické podmínky 
během provádění prací doporučujeme zaznamenávat do stavebního deníku. 

 

Podklady: Nenatřené: 

Interiérové – sádra a deriváty sádry, včetně   sádrokartonů,   kovy ošetřené 
vhodným základním antikorozním nátěrem 
Interiérové a exteriérové – veškeré podklady na bázi hydraulických pojiv 
a zdiva, včetně pohledových betonů, cementotřískových a cementovláknitých 
desek, dřevo a jeho deriváty, včetně dřevovláknitých desek, s výjimkou dřevin 
exotického charakteru (teak, iroko, západní červený cedr apod.), sádrová / 
vápenná malta (typ pařížské sádry) 
Natřené: Výše uvedené podklady natřené starými dostatečně přídržnými 
nátěrovými   hmotami,    případně    jiné    (konzultujte).    Neaplikujte    však 
na staré silnovrstvé a polosilné plastické nátěry,   klihové   a   olejové malby,   
nepromokavé   nátěrové    systémy,    zateplovací    systémy    apod.. U jiných 
nebo nejednoznačných podkladů doporučujeme konzultaci s Vaším nejbližším 
prodejcem nebo s námi. 

Příprava podkladů: Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí být 

suché, pevné a soudržné (pevnost min. 0,25 Mpa). Podklady nutno očistit od 

prachu, mastných skvrn (např. zbytky od formovacích olejů) a všech nečistot, které 

by mohly snížit přilnavost nátěrů k podkladu. Poškozená místa nutno opravit dle 

charakteru původního podkladu (vysprávkové malty, tmely, stěrky apod.). Podklady 

by měly být rovné, s rovnoměrnou strukturou povrchu a savostí. 

 
V případě aplikace na podklady problematické z hlediska výskytu nebo potenciální 

tvorby plísní, řas, mechů apod., doporučujeme podklady ošetřit přípravkem ANTI-

MOUSSE. 

 
Natřené: vhodné a dostatečně přídržné nátěry očistit, odmastit, případně 

přebrousit (především u lesklých nebo saténových nátěrů – tzv. matování). Velmi 

staré a problematické nátěry (lakové, olejové, klihové apod.) odstranit a podklady 

následně pečlivě očistit (např. proudem páry). 

V případě aplikace na dřevo doporučujeme v případě potřeby pečlivě odmastit 

pomocí vhodného přípravku (např. odpovídajícím ředidlem). 

V případě přítomnosti solných výkvětů připravit podklady dle povahy a příčin tvorby 

/ výskytu výkvětů (např. pečlivé mechanické odstranění, aplikace speciálního 

a nejlépe komplexního sanačního opatření apod.). 

V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte se svým 

nejbližším prodejcem nebo s námi. 
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Přípravné práce nutno vždy zvažovat i s ohledem na požadovaný stav a vzhled 
konečné povrchové úpravy. 

 

 
 

podklady 

interiérové exteriérové  
dřevo a jeho 

deriváty  
kovy 

jiné 
kompatibilní 

podklady 

 
surové 

 
natřené 

 

penetrace nebo 
základní nátěr 

 
1 vrstva 

Tol Facer 
nebo Tol 
Metaux 

 
1 vrstva 

Fastoprim, 
Pen-Fix nebo 

Tol-Fix 

1 vrstva 
Tol-Fix 

Elastofix 
Pigmente 

nebo 
Pen-Fix 

1 vrstva 

Tol-Fix nebo 
Elastofix 
Pigmente 

podle povahy 
nátěru 

 
1 vrstva 

Normae 
Primaire 

vrchní vrstva 2 vrstvy Elastacryl Satin 

Konzultujte příslušné techn. listy (Tol Facer, Tol Metaux, Fastoprim, Pen-Fix, Tol-Fix, 
Elastofix pigmenté, Normae Primaire) nebo se poraïte s prodejcem 

 

 

 

Výrobek Elastacryl Satin (přípravek) není dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění 

novely č.352/99 Sb., klasifikován jako nebezpečný. Zamezte styku s kůží a očima. 

Nevdechujte aerosol. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice (při stříkání 

také ochranné brýle nebo obličejový štít). První pomoc: při potřísnění odložte 

kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody, při náhodném požití 

vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. 

Jinak se řiďte obecně platnými předpisy. 
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