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KATALÓGOVÝ LIST 

                                      

Final o.k. 
 
ZLOŽENIE:                                                     Zmes  plnív a pigmentov vo  

                                                                                  vodnej styrenakrylatovej disperzii s prísadou aditív. 
     
FAREBNÝ ODTIE Ň:                                      Biely s možnosťou  tónovania bežnými tekutými alebo 

práškovými farbami a pigmentovými pastami. 
 

SPôSOB NANÁŠANIA :                                  Maliarskou štetkou ,valčekom alebo striekaním.                                                   
                                                                                                                                                                                                

RIEDENIE :                                                     Vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu. 
  

POUŽITIE :                                                       Na povrchovú úpravu interiérov ,sadrokartónu, betónu , 
drevotrieskových panelov, stierok. 

 
DOPORUČENIE:                                             Plochy musia byť dostatočne pevné , celistvé ,  suché , zbavené 

nečistôt prípadne starých náterov. Je vhodné podklad 
napenetrovať penetračným náterom Final Pen. 

 
VLASTNOSTI :                                               Výborná krycia schopnosť a vinikajúca    priedušnosť. 

 
VLASTNOSTI  ZASCHNUTÉHO 
FILMU:                                                            Vzhľad  matný , súvislý ,hladký ,zliaty bez  

                                                                                                mechanických nečistôt.  
 
BEZPEČNOSŤ  PRÁCE:                                Pri práci sa chráňte bežnými pracovnými odevmi, rukavicami a 

oči okuliarmi alebo  ochranným štítom .Po ukončení práce 
umyjeme mydlom a vodou a ošetríme reparačným krémom časti 
tela ,ktoré prišli do styku s FINAL-om o k.. Pri zásahu do očí 
vypláchnuť vodou , prípadne opthal-om, vyhľadať lekára. 

 
UPOZORNENIE :                                            Farba obsahuje vodu  a preto ju treba chrániť pred mrazom. 

Aplikovať pri teplote od 5oC až 40 oC. 
 

SKLADOVA ŤEĽNOSŤ :                               12 mesiacov od dátumu výroby. 
 
BALENIE :                                                        V obaloch : 1,5 kg, 4 kg, 7 kg , 15 kg , 25 kg .  

Na paletách 4 kg – 120 ks, 7 kg –72 ks, 15 kg – 33 ks ,   
25 kg – 16  ks (24 ks) 

 
VÝDATNOSŤ :                                                 Z 1 kg 6 až 8 m2    v závislosti od štruktúry povrchov a spôsobu 

nanášania . 
 

                                                 
 

Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov. Vzhľadom 
k množstvu aplikačných metód a používania , nemožno z týchto informácii odvodzovať právne záväzky. 
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