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Popis: 
Vetro Opaco je ochranný, čirý, matný, vodou ředitelný povrch s akrylovými polymery. 

Použití: 
Výrazně zvyšuje omyvatelnost a odolnost proti skvrnám a nečistotám. 

Příprava podkladu: 
Povrch, na který má být lak nanesen, musí být čistý, suchý, přilnavý. 

Způsob použití: 
Povrch, který má být chráněn, první vrstva, druhá vrstva. 

Namočte houbu do produktu a odstraňte přebytek o okraj obalu. Doporučujeme produkt 

aplikovat jemně bez silného tření a tlaku. Pokud se během aplikace objeví mléčný vzhled a 

budou vidět tahy houbou nebo štětcem, tak se nelekejte, tyto nedokonalosti zmizí při 

procesu schnutí. Na rohy nebo jiná místa těžko přístupná, nanášejte štětcem, zejména na 

spoje mezi různými povrchy. Počkejte 12 hodin, než budete aplikovat druhou vrstvu. Pro 

lepší ochranu doporučujeme použít více dvě vrstvy laku. 

Po dokončení utěsněte okraje v kontaktu s jinými povrchy (sprchové vaničky, kohoutky, 

kuchyňské desky) vhodným silikonem, aby nedocházelo k pronikání vody do stěrky, což by 

mohlo způsobit změnu odstínu. 

Čištění nářadí: 
Očistěte nástroje pod proudem vody. Produkt je vodou ředitelný, tudíž není nutné použít při 

čištění ředidlo. 

Čištění dokončeného povrchu: 
Vyčistěte produktem Latte Detergente (50 ml Latte Detergente v 1 litru vody). 

Bezpečnostní list: 

Výrobek nevyžaduje označování v souladu s platnými předpisy. Používejte produkt podle 

současné hygienické a bezpečnostní normy, po použití nevyhazujte obaly do okolního 

prostředí, zbytky dobře osušte a zacházejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Uchovávejte 

mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře a ukažte mu obal nebo štítek. 

Nevhazujte zbytky do kanalizace, vodních toků a na zem. 
Další informace naleznete v bezpečnostním listu dostupném na webové stránce: 

www.domusaurea.cz 
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Technické vlastnosti aplikace: 

Ředění Produkt je připraven k použití; podle potřeby 
může být zředěn 

Míchání Před použitím vždy promíchejte 

Zbarvení Transparentní 
Nářádí na aplikaci Aplikační houba 

Primer Není potřeba 

Podmínky pro aplikaci Od + 10 ° C do + 35 ° C s relativní vlhkostí <85% 
Počet vrstev  1 nebo 2  

Doba schnutí Každá vrstva schne za 4 - 6 hodin při 20 ° C 

Aplikace druhé vrstvy 12 hodin po aplikaci 1 vrstvy při 20 ° C 

Doba vytvrzování 24 hodin při 20 ° C 

Omyvatelnost Plně omyvatelné, dá se mýt pomocí produktu 
Latte Detergente 

 

Technické vlastnosti: 

Vydatnost 7 - 8 m2 / litr 
Složení Akrylátový polymer ve vodní emulzi 
Měrná hmotnost 1,05 ± 0,03 kg / litr 
pH 8,0 - 8,5 po 30ti dnech 
Mezní hodnota EU (směrnice 2001/24 / ES) 
Kat. A / l: dekorativní dekorativní nátěry na bázi 
vody: 200 g / l 

 

Maximální obsah VOC 47,59 g / l 

 

Podmínky skladování Skladujte v těsně uzavřené nádobě, a to i po 
použití a po použití důkladně očistěte stěny a 
víko obalu a uchovávejte na chladném a suchém 
místě při teplotách od +5 ° C do +30 ° C  

Balení:  1/2,5l 

 

 


