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BRAND PRIMACOL® DECORATIVE  

 VÝROBEK SILVER SAND  

Dekorativní strukturální barva 

• Jednovrstvá 

• Efekt písku rozvátého 

větrem 

 

KAPACITA  1 l  3 l  

VLASTNOSTI Strukturální barva k tvorbě kreativních dekorativních efektů. Povrchy natřené barvou se 

vlivem dopadu světla mění pomocí perleťových reflexů, přičemž tvoří trojrozměrný efekt 

hlubiny. Perfektní vizuální efekty získáme jak při umělém světle, tak i při přirozeném. Silver 

Sand obsahuje speciální strukturální přísady, které během aplikace tvoří vzor písku 

rozvátého ve větru. Produkt je určen k nátěru stěn a stropů v interiérech. Ideálně se 

osvědčuje v obývacích a dětských pokojích, chodbách a také v konferenčních sálech, 

hotelech, restauracích. Díky originální, jemné struktuře tvoří neopakovatelnou dekoraci 

každého interiéru. Pro zdůraznění zvoleného odstínu může být Silver Sand navíc obarven 

Koloranty Primacol Decorative. 

 

APLIKACE Malířské práce provádějte při teplotě >5 °C, vyvarujte se bezprostřednímu působení 

slunečního záření na natíraný povrch. Barvu před použitím důkladně promíchejte. Produkt 

nanášejte plochým štětcem. Podle očekávaného efektu můžete natírat svisle, vodorovně, 

šikmo, formou "stromečku" nebo nerovnoměrně. Způsob natírání má vliv na získaný 

dekorativní efekt. Nátěr provádějte po etapách tak, že najednou natřete menší části 

povrchu (cca 1 m2). 

Pozor! Před zahájením samotného nátěru doporučujeme nejprve provést zkoušku na malé 

testované ploše, abyste se seznámili s technikou nátěru a ujistili se, jak bude vypadat 

výsledný vizuální efekt. Po dokončení prací místnost vyvětrejte, dokud zápach nezanikne. 

 

K nátěru celé plochy doporučujeme použít výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě 

je třeba smíchat obsah všech balení v jedné nádobě. Barva zobrazená na obalu se může s 

ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. 

Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry. 

 

PŘÍPRAVA PODKLADU Podklad musí být stálý, pevný, suchý, hladký, bez prachu, zbytků lepidel a barev. Čerstvé 

omítky mohou být natírány po 3-4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a 

zarovnejte pomocí tmelicí hmoty. Před realizací dekorace natřete podklad bílou barvou 

dobré kvality, např. Decobase Pro snížení spotřeby barvy doporučujeme natřít podklad 

barvou Decobase v přibližném odstínu výsledné barvy. 

 

 

SKLADOVÁNÍ Skladujte při teplotě od 5 do 25 oC, v těsně uzavřeném obalu a nevystavujte slunečnímu 

záření. 
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BEZPEČNOST Chraňte před dětmi. 

Obsahuje směs 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). 

Může způsobit alergickou reakci. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Chemické složení akrylová disperze, pomocné 
látky, skleněné kuličky 
 

Schnutí na dotek 4-8 h 

Forma/ barva hustá emulze, stříbrná nebo zlatá 
barva 
 

Celkové schnutí 12-24 h 

Vůně lehká, charakteristická Obsah Maximální prahová hodnota 
obsahu těkavých látek pro 
barvy a laky: kategorie A (l) 
VŘNH: 200 g/l, výrobek 
obsahuje max 200 g/l.  

Obsah netěkavých látek 
(sušina)  50 hm. % 

Obsah organických 
rozpouštědel (VOC) 0,4 hm. 
% 

 

pH 7-8 Ředidlo voda 

Hustota cca 1,35 g/cm3 
 

Způsob nanesení plochý štětec 

Vydatnost 10-15 m2/l podle tloušťky vrstvy 
a požadovaného výsledného 
efektu 

Mytí nástroje voda s čisticím prostředkem 

Počet vrstev 1 Trvanlivost Datum spotřeby a číslo 
výrobní šarže je uvedeno na 
obalu.  

 

 

 

 

 

PRÁVNÍ INFORMACE 

 

 

 

 

Všechny zde obsažené informace a údaje jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se 

znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je 

třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě 

produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací 

obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy 

proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování 

zákazníka. 

 

 


