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KLONDIKE 
Technický list 
NÁZEV: 
TYP PRODUKTU: 
POUŽITÍ: 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOBA SCHNUTÍ: 
 
 
 
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍPRAVA POVRCHU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍPRAVA PRODUKTU: 
 
NANESENÍ: 

KLONDIKE 
Nátěr se „starožitnými“ kovovými efekty 
Dekorativní nátěr na vodné bázi pro interiéry 
specifická hmotnost: 1.020 ± 30 g/l při 25°C 
viskozita: = = = 
spotřeba: : 5 - 6 m²/l (může se lišit v závislosti na drsnosti povrchu, poréznosti, 
absorpci a na způsobu aplikace) 
 
estetický efekt: saténový 
barevnost: dle vzorníku barev 
balení: 1l - 2,5l 
 
na dotek: 2 hodiny při 20°C 
přelakovatelné: 5-6 hodin při 20°C 
úplné uschnutí: 24 hodin při 20°C 
 
Jedná se o moderní a elegantní barvu na vodní bázi pro použití v interiéru. 
KLONDIKE může být aplikován na širokou škálu povrchů; díky svým jedinečným 
barvám a odstínům, může být použit k vytvoření mimořádně trendového životního 
prostředí. Zdobené povrchy zachycují vzácné kovové částice zabudované v barvě, 
čímž zvyšují jeho zlaté, stříbrné a oxidované účinky. Tím je dosaženo dokonalého 
výsledku: pokoje jsou orámované kovovými stěnami a stávají se skutečně 
moderními prostory. KLONDIKE je vysoce kvalitní produkt jelikož je prodyšný, 
omyvatelný a může být také přetřen jakoukoli jinou, vodou ředitelnou barvou 
 
Staré zdi. Odstraňte staré odlupující se nátěry a umyjte povrch s vodou a 
s použitím vhodného mýdla. Poté, naneste fixační prostředek vhodný pro daný typ 
povrchu. Jakmile bude úplně suchý, naneste vrstvu PRIMER 900 a po uplynutí 6 
hodin při 20°C pokračujte v nanesení KLONDIKE. 
Nové zdi. Vyčistěte povrch. Po uschnutí obruste povrch a naneste vrstvu vhodného 
fixačního prostředku. Jakmile bude úplně suchý, naneste vrstvu PRIMER 900 a po 
uplynutí 6 hodin při 20°C pokračujte v nanesení KLONDIKE. 
Dřevo, sklo, lehké slitiny a lakované železo. Odstraňte z povrchu veškeré mastnoty 
a dobře ho obruste, aby byl čistý a hladký. Naneste jednu vrstvu penetrace, 
vhodnou pro daný typ povrchu, a poté naneste jednu vrstvu PRIMER 900. Po 
uplynutí 6 hodin při 20°C pokračujte v nanesení KLONDIKE. 
Nové železo (neošetřené). Odstraňte z povrchu veškeré mastnoty a jakékoliv 
vrstvy rzi a naneste jednu vrstvu (nebo více) vhodného antikorozního nátěru. 
Jakmile bude úplně suchý, naneste vrstvu PRIMER 900 a po uplynutí 6 hodin při 
20°C pokračujte v nanesení KLONDIKE. 
 
ředění: produkt připraven k použití 
 
štětcem - hladítkem 
počet vrstev: 2 
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Pro dosažení odstínů dle vzorníku, opatrně smíchejte KLONDIKE s přesným 
množstvím požadované COLORI’ barvící pasty: 15ml na 2,5l KLONDIKE, nebo 6ml 
na 1l KLONDIKE. Nebo můžete dosáhnout požadovaného odstínu s pomocí 
VALCONE systému míchání barev. Pro vytvoření GOLD (zlatého) nebo SILVER 
(stříbrného) efektu, budete muset přidat GOLD ADDITIVE G 100 nebo SILVER 
ADDITIVE G 200 do zabarveného materiálu KLONDIKE, v následujícím množství: 
250 ml pro 2,5l KLONDIKE, nebo 100ml pro 1l KLONDIKE.  
 
Klasický efekt (s použitím hladítka): naneste KLONDIKE s pomocí nerezového 
hladítka PV 43, nerovnoměrnými tahy všemi směry o délce 15-30 cm, zanecháním 
lehké a nerovnoměrné vrstvy produktu na povrchu. Po uplynutí 5-6 hodin při 20°C, 
naneste druhou vrstvu KLONDIKE podle výše uvedeného postupu. Vyčkejte cca 1 
hodinu při 20°C a pracujte na povrchu s pomocí stejného nerezového hladítka PV 
43 (čistého, nejedná se o nanesení další vrstvy), křížovými tahy všemi směry o 
délce 15-30 cm, vytvořením tlaku pro rozdrcení barevných částic a jejich zmenšení, 
čímž se vytvoří světelné a stínové efekty.  
 
Klasický efekt (štětec + hladítko): Klasický efekt může být také dosažen s použitím 
následujícího způsobu nanesení. Bohatě namočte štětec PV 76 do produktu a 
nanášejte KLONDIKE malými tahy o délce 8-15 cm všemi směry, zanecháním lehké 
a nerovnoměrné vrstvy produktu na povrchu. Po uplynutí cca 20 minut při 20°C, 
použijte čisté nerezové hladítko PV 43 pro uhlazení povrchu tahy všemi směry. 
Poté, po uplynutí cca 5-6 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu KLONDIKE, stále 
s pomocí štětce PV 76 a podle stejného postupu jako pro první vrstvu. Vyčkejte cca 
1 hodinu při 20°C a pracujte na povrchu s pomocí nerezového hladítka PV 43 
(čistého, nejedná se o nanesení další vrstvy), křížovými tahy všemi směry o délce 
15-30 cm, vytvořením tlaku pro rozdrcení barevných částic a jejich zmenšení, čímž 
se vytvoří světelné a stínové efekty. 
 
Efekt „tak štětcem“: Bohatě namočte štětec PV 76 do produktu a nanášejte 
KLONDIKE malými tahy o délce 8-15 cm všemi směry, zanecháním lehké a 
nerovnoměrné vrstvy produktu na povrchu. Poté, po uplynutí cca 5-6 hodin při 
20°C, naneste druhou vrstvu KLONDIKE, podle stejného postupu jako pro první 
vrstvu. Vyčkejte cca 1 hodinu při 20°C a pracujte na povrchu s pomocí štětce PV 76 
(čistého, nejedná se o nanesení další vrstvy), křížovými tahy všemi směry, 
vytvořením tlaku na povrchu. 
 
Skladování: v pevně uzavřeném obalu, i po použití, při teplotě mezi +10°C a +30°C. 

 
 
POZN.:  Aplikační teplota by měla být mezi +5°C a +30°C. Vyčistěte nástroje s vodou a mýdlem ihned po použití.  
 


