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Použitie 
Náterový systém pre tvorbu vysoko efektných povrchových úprav, napr. vzhľadu mramoru a pod. 
Náter je možné použiť v interiéroch na vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, aglomerované 
drevené, papierové, sadrokartónové povrchy alebo umakart. 
 
Schválenie 
Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o 
zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných právnych predpisov. 
 
Zloženie 
Zmes plnív dispergovaných vo vodnej disperzii s prísadou aditív. 
 
Odtieň  
Vyrába sa v normalizovanom odtieni. Pred použitím nutné farbiť do požadovaného odtieňa iba 
tónovacími pastami ALFACOLOR ANTIK. 
 
Parametre farby 
Hustota      cca 1,1 kg/m3 
obsah neprchavých zložiek   cca 14 % 
vzhľad      bezfarebná viskózna kvapalina s bielou zrazeninou 
 
Parametre náteru  
prídržnosť     min. 1 MPa 
vzhľad      matný 
 
Príprava podkladu 
Podklad musí byť súdržný, suchý, nové omietky vyzreté. Podklad nesmie byť príliš hrubý. Staré 
nátery maliarskych farieb dôkladne odstrániť a umyť vodou! Savé povrchy a sadrokartón pred 
náterom penetrovať penetráciou PENECO, betóny pomocou PENECO NANO. Umakarty a lesklé 
plochy pred náterom zbrúsiť do matného vzhľadu. Na takto pripravený podklad aplikovať náter 
ECOLOR UNI v súlade s jeho technickým listom. 
 
Aplikácia 
ECOLOR ANTIK sa zafarbí pomocou tonera ALFACOLOR ANTIK podľa odporúčania na obale pasty 
ALFACOLOR ANTIK a podľa vzorkovníka, potom sa dôkladne premieša. Plochý štetec alebo huba sa 
namočí vo farbe, prebytočná farba sa odstráni. Aplikuje sa nepravidelnými ťahmi na stenu. Náter sa 
väčšinou nenanáša úplne celoplošne. Po cca 3-5 minútach (čas nutné odskúšať na malej ploche 
vopred - závisí od teploty a vlhkosti vzduchu a nasiakavosti podkladu) sa vytvárajú vzory 
"uhladzovaním" pomocou špachtle. Nanáša sa v jednej farebnej vrstve alebo viacerých vrstvách 
rôznych farieb. Minimálna aplikačná teplota vzduchu a podkladov pre nanášanie je +10 °C, maximálna 
+30 °C. 
 
Spôsob nanášania 
Štetcom, špongiou, uhladzovanie špachtľou. 
 
Spotreba farby 
cca 0,15-0,25 kg/m2 závisí od počtu vrstiev, spôsobe vykonávania vzorov a ďalších faktoroch. 
 
Riedenie  
Farba má viskozitu pre prácu s uvedeným náradím, neriediť. 
 
Údržba 
Všetky pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou. 
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Hygiena a bezpečnosť práce: Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné 
prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, 
dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je 
nutné zabezpečiť proti možnej manipulácii nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto 
liekom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, umytie pokožky). 
 
Prvá pomoc: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy. Pri 
styku s pokožkou: Vyzliecť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť 
regeneračným krémom, napr. Indulonou. Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, 
odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri roztvorených viečkach. 
Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadať 
lekárske ošetrenie. Pre užívateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov. 
 
Skladovanie 
Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 
24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ. 
 
Upozornenie 
Tento výrobok nie je považovaný za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. APLIKÁCIU TEJTO NÁTEROVEJ HMOTY ODPORÚČAME 
VOPRED VYSKÚŠAŤ NA MALEJ PLOCHE Z DÔVODOV ODSKÚŠANIA TVORBY VZORU A 
ZISTENIA SPOTREBY. U pripravovaných farebných náterov vykoná spotrebiteľ kontrolu náterom na 
ploche cca 1 m2. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a 
aplikácii. 
 
Balenie 
2,5 l. 
 
Dátum revízie: 4. 5. 2015 


