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Luce_Wall Painting  

Strukturovaná dekorativní úprava pro interiéry s měkkými kovovými efekty 
 
POPIS 
Luce_Wall Painting je dekorativní povrchová úprava pro 

interiéry s jemnými a měkkými kovovými efekty; je vyrobena 
z vybraných výplní, které zajišťují elegantní hru světel a 
odstínů. Velikost a druh těchto kovových výplní dělají z  
Luce_Wall Painting velmi elegantní a špičkový dekorativní 

povrch, neinvazivní, zcela v souladu s nejnovějšími a 
nejstylovějšími trendy v interiérovém designu. 
 

 
OBLAST POUŽITÍ  
Luce_Wall Painting dovoluje dosažení inovativních řešení a 

chromatických vizuálních a na povrchu hmatatelných pocitů, 
které vytváří okolí v souladu s nejmodernějšími trendy 
interiérového designu. 
Luce_Wall Painting je snadno aplikovatelný produkt a 

umožňuje jak profesionálům, tak i soukromým dekoratérům 
snadno dosáhnout vysoce kvalitních efektů. 

 
VLASTNOSTI 
Pojivo: akrylový polymer v emulzi 
Hustota: 
Luce_Wall Painting Base Silver: 1,18 +/- 0,05 g/ml 

 
Nanášení Luce_Wall Painting je snadné a rychlé. 

 

ŘEDĚNÍ 
Luce_Wall Painting: připravené k použití, max ředění 10%, 

vodou. 

 
UPOZORNĚNÍ  
Před použitím a pigmentací důkladně promíchejte materiál. 
Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dříve než 
po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu. 

 
PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE 
(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%) 
Povrch musí být dokonale suchý, bez prachu, bez vlhkosti 
nebo slaných skvrn. 
V případě potřeby pokračujte v přípravných operacích, v 
závislosti na povaze podkladu, za použití specifických 
produktů.  
V případě plísní, ošetřete povrch vhodnými výrobky proti 
plísním. 
Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry. 
V případě nestejnorodých nebo vápencových povrchů 
naneste štětcem zředěnou jednu vrstvu Decofixu (ochranný 

materiál na bázi mikroemulze). 
 
Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem nebo válečkem 
jednu vrstvu zředěného Novaprimeru (akrylový 

pigmentovaný nátěr na vodní bázi). 
V případě specifických potřeb na místě, nebo za účelem 
získání jednotnějšího a kompaktnějšího povrchu, je možné 
použít, po řádném utěsnění podkladu, 2 vrstvy zředěného 
Tuscania Fondo Strutturato (strukturovaný materiál na 
vodní bázi a akrylu), nebo 2 vrstvy  Novalux E Bianco 

(omyvatelná barva na vodní bázi). 

 
 

EFEKTY 
Technika nanesení pomocí štětce (jedna vrstva): 

Na suchý povrch naneste jednu vrstvu zředěného 
Luce_Wall Painting plochým štětcem, křížovými pohyby. 

Potom, jemně zapracujte produkt do ještě vlhkého povrchu 
pro odstranění přesahujícího množství produktu, pokud 
existuje. 
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu a jeho 
míry absorpce, ve stabilních atmosférických podmínkách (T 
= 25°C, HR = 60%). 
 
Technika nanesení pomocí štětce (dvě vrstvy): 

Je vhodné zředit produkt s 20% vody v obou vrstvách. 
Na suchý povrch naneste jednu vrstvu zředěného 
Luce_Wall Painting plochým štětcem, křížovými pohyby. 

Potom, jemně zapracujte produkt do ještě vlhkého povrchu 
pro odstranění přesahujícího množství produktu, pokud 
existuje. 
Aplikováním druhé vrstvy  zředěného Luce_Wall Painting je 

možné získat více texturovaný efekt. 
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu a jeho 
míry absorpce, ve stabilních atmosférických podmínkách (T 
= 25°C, HR = 60%). 
 
Pruhovaný efekt: 

Na suchý podklad, naneste válečkem jednotnou a 
stejnoměrnou vrstvu zředěného Luce_Wall Painting.  

Po řádném uschnutí povrchu, naneste druhou vrstvu 
neředěného Luce_Wall Painting štětcem typu spalter, 

pouze na některých částech stěny. Dále pak uhlaďte ještě 
vlhký povrch nerezovým hladítkem a opakujte proces do 
dosažení požadovaného efektu.  
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu a jeho 
míry absorpce, ve stabilních atmosférických podmínkách (T 
= 25°C, HR = 60%). 
 
Linkovaný efekt: 

Na suchý podklad, naneste válečkem jednotnou a 
stejnoměrnou vrstvu zředěného Luce_Wall Painting.  

Po řádném uschnutí povrchu, naneste druhou vrstvu 
neředěného Luce_Wall Painting štětcem nebo válečkem, 

snažte se nechat trochu více produktu. Dále pak pracujte na 
ještě vlhkém povrchu polyuretanovým hladítkem do dosažení 
požadovaného efektu.  
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu a jeho 
míry absorpce, ve stabilních atmosférických podmínkách (T 
= 25°C, HR = 60%). 
 
Technika nanesení pomocí hladítka: 

Na suchý podklad, naneste jednu vrstvu neředěného 
Luce_Wall Painting nerezovým hladítkem. Odstraňte 

přesahující množství produktu, pokud existuje. 
Po řádném uschnutí povrchu, naneste druhou vrstvu 
neředěného Luce_Wall Painting nerezovým hladítkem a 

zapracovávejte produkt do dosažení požadovaného efektu.  
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu a jeho 
míry absorpce, ve stabilních atmosférických podmínkách (T 
= 25°C, HR = 60%). 
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DOPORUČENÍ  
Materiál musí být chráněn před chladem a vysokými 
teplotami v průběhu celého cyklu aplikací. 
Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší 
než + 10°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním 
světle, ani na extrémně horkých površích (i když ve stínu). 
Vlhkost okolí musí být <75%; vlhkost podkladu musí být 
<10%. 
Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné 
výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se 
promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům 
v tonalitě. 
Pro správné použití, ředění a použití výrobků zde 
uvedených, obraťte se na jejich příslušné technické listy. 
Během přípravy podkladu a použití výrobků, doporučuje se 
správného užívání nástrojů a jednotlivých ochranných 
zařízení.  

 
ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ  
S vodou, ihned po použití.  
 
SPOTŘEBA 
Luce_Wall Painting: 5-7 m2/l, ve dvou vrstvách, dle typu 

povrchu. Je vždy vhodné provést předběžné testy na daném 
místě za účelem zjištění správné vydatnosti produktu, než se 
pustíte do projektu. 
 
BARVY 
Stříbrná báze a paleta uvedena v "Luce_Wall Painting" 

vzorníku barev. 
 

BALENÍ 
Kbelíky po 1l a 4l.  
 

DOBA TRVÁNÍ BALENÍ  
Balený produkt je zaručen po dobu 24 měsíců, je-li uložen v 
původním uzavřeném obalu a při teplotách mezi + 5°C a + 
35°C. 

 
BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY 
Směrnice EU 2004/42/CE 
 
Výrobek nevyžaduje označení podle aktuálních právních 
předpisů. Používejte výrobek dle aktuálních zákonů. 
Nevhazujte produkt do kanalizace, do řek a na zem. 
Udržujte výrobek mimo dosah dětí. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. V 
případě požití konsultujte lékaře. 
Pro další informace, prosím zkontrolujte LUCE_PAINTING 

MSDS 
 
N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto 
technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a 
vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenese žádnou 
odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, 
protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. 
Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený 
konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy. 

 


