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MAGIC LIGHT je transparentný náter na vodnej báze určený na použitie v 

interiéri, ktorý absorbuje prírodné i umelé svetlo. A preto v izbe, v ktorej bol 
aplikovaný MAGIC LIGHT sa steny pri úplnej tme opäť postupne rozsvietia, 

stabilizujú o niekoľko minút neskôr. 

 

CHARAKTERISTIKA: 

Fosforujúci efekt môže trvať od 6 do 8 hodín, v závislosti na množstve 
absorbovaného svetla a intenzity tmy sa postupne stráca. 

MAGIC LIGHT vráti do tmavej miestnosti svetlo, ktoré bolo absorbované a 

vytvorí bezpečný a osvetlený priestor aj v prípade úplnej tmy ako alternatívny 
zdroj svetla.  

MAGIC LIGHT má mnohostranné uplatnenie v súkromných domoch, 
verejných priestoroch, nočných klubov, výstavných miestnostiach, 

schodiskách, chodbách, pivniciach, garážach, výťahoch, núdzových 

východoch, atď. Je použiteľný aj v úplne tmavých priestoroch, kde je 

dostupné len umelé osvetlenie. 

MAGIC LIGHT znižuje a šetrí spotrebu elektrickej energie. 

Fosforujúci efekt MAGIC LIGHT môže byť zvýšený použitím ultrafialového 
svietidla (neón alebo fialové svetlo), ktorý možno zapínať prerušovane na 2 – 

3 minúty, každé 3 - 4 hodiny. 

MAGIC LIGHT je dostupný ako konečná povrchová úprava alebo ako 
prídavok.  

 
 

METODY APLIKÁCIE:  

Konečná povrchová úprava: MAGIC LIGHT K100 sa aplikuje ako posledná 

vrstva na nové a staré nátery stien na hladké alebo drsné podklady ak sú 

upravené a bez prachu.  
MAGIC LIGHT K100 zostáva matný a priedušný, ale predovšetkým 

transparentný, bez toho aby sa zmenil základný farebný odtieň alebo 

dekoratívny efekt, najmä pri svetlých farebných odtieňoch; tmavšie farebné 
odtiene môžu byť mierne zmenené. Preto čím je svetlejší farebný odtieň, tým 

bude v tme výraznejší fosforujúci efekt MAGIC LIGHT K100. 

MAGIC LIGHT prídavok S90 môže byť pridaný priamo do produktov 
ARTECO 7, KLONDIKE, KLONDIKE LIGHT, SABULADOR, 

SABULADOR SOFT, VALRENNA, VELIDOR FINE. 

Používajte farby, ktoré obsahujú len malé množstvo farbiva, titánu 
a povrchových uhličitanov, ktoré by mohli znížiť v tme fosforujúcu silu 

MAGIC LIGHT prídavok S90 . 

Pre MILLICOLOR Eco, POLISTOF a SABULA 2, teda dekoratívne nátery, 
ktoré sa aplikujú sprejom, MAGIC LIGHT prídavok S90 by mal byť pridaný 

aj do prvej vrstvy produktu. 

Je odporúčané používať MAGIC LIGHT prídavok S90 len do svetlejších 
odtieňov (napr. C - D - E z katalógov VALPAINT); tmavšie odtiene (napr. A 

- B) prinesú menej luminiscenčné účinku. 
 

1. Konečná povrchová úprava: MAGIC LIGHT K100 

 

  
1) – FINISH V 16 

 

      
2) – MAGIC LIGHT K100 

 

2. Konečná povrchová úprava: MAGIC LIGHT K100 

 

 
 

Poznámka: Po pridaní MAGIC LIGHT prídavok S90, musí byť produkt 

použitý do 24 hodín, aby sa nestratila jeho stabilita. 
 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Riedenie: MAGIC LIGHT K100, MAGIC LIGHT prídavok S90 a FINISH V 

16 sú pripravené na použitie. 

Výdatnosť: MAGIC LIGHT K100 LT. 1 pre 6 - 7 m2 na 1 liter (jedna vrstva) 
na hladkých povrchoch; FINISH V 16 na 15 - 20 m2 na 1 liter (jedna vrstva) 

na hladkých povrchoch v závislosti na absorpcii podkladu; MAGIC LIGHT 
prídavok S90 100 Ml na 1 liter produktu a 250 Ml litra na 2,5 litra produktu. 

Pre zvýšenie účinku a dĺžky, jednoducho pridajte väčšie množstvo prídavku 

S90 (napr. 2 x 100 Ml na každý 1 liter produktu). 
Balenie: MAGIC LIGHT K100 je dostupný v baleniach po 0,250 a 1 liter; 

MAGIC LIGHT prídavok S90 je dostupný v 0,100 a 0,250 litrovom balení; 

FINISH V 16 je dostupný v 0,250 a 1 litrovom balení. 
Aplikačná teplota: + 5 ° C a + 30 ° C. 

Odolnosť: Ak je MAGIC LIGHT K100 úplne vysušený vytvorí sa 

transparentný film, ktorý poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti bežnému 
opotrebovaniu. 

Umývateľnosť: je umývateľný vodou a mäkkou špongiou po 15 dňoch od 

aplikácie. 
Čistenie náradia: vodou a mydlom. 

Skladovanie: : uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a 

skladuje pri teplota nie nižšej ako + 10 ° C a vyššej ako + 30 ° C.  
Doba použiteľnosti: približne 1 rok, ak je dobre uzatvorený a nikdy nebol 

otvorený. 
 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:  

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár. V prípade 

kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. 

Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách atď. 

Upozornenie: Uvedené informácie poskytnuté vyššie sú správne a presné. 

Avšak vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sú používané výrobky nie sú 

pod jeho kontrolou výrobcu, nenesie výrobca zodpovednosť za akékoľvek 

poskytnuté odporúčania či rady.  Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania 

bol najprv otestovaný na malej ploche steny, aby sa zabezpečilo, požadovaný 

výsledok a až potom pokračovať v postupnom nanášaní na zvyšok plochy 

(kontrolujte dekoratívny efekt pravidelne počas aplikácie).  

 

 

 

Po približne 12 hodinách 
pri teplote 20 ° C, aplikujte 

MAGICLIGHT K100 
pomocou valčeka PV 31 

a následne kým je ešte 

povrch mokrý, prejdite celý 
povrch s podložkou PV 33 

alebo valčekom PV 30. 
 

aplikujte jednu vrstvu 
neriedeného produktu FINISH 

V 16 štetcom alebo valčekom.

   

 

 

 

 

 

Pridajte priamo 

k vybraným produktom 
VALPAINT, a pred 

použitím dôkladne 

premiešajte. 
 


