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

MAVERICKS 
Nátěr pro interiéry na vodní bázi, vyznačující se luminiscenčními odlesky a 
trojrozměrnými barevnými efekty, připomínající pohyb mořských vln. 
Nátěr na vodné bázi pro interiéry 
specifická hmotnost: 1.300 ± 30 g/l při 25°C 
viskozita: 3100 cps 
spotřeba: : 12 - 14 m²/l pro vrstvu (může se lišit v závislosti na drsnosti povrchu, 
poréznosti, absorpci a na způsobu aplikace) 
 
estetický efekt: opalescenční, napůl matný  
barevnost: dle vzorníku barev 
balení: 0,500 l  
 
na dotek: 1 hodina při 20°C 
přelakovatelné: 3-4 hodin při 20°C 
úplné uschnutí: 24 hodin při 20°C 
 
Nátěr na vodní bázi pro interiéry, vyznačující se luminiscenčními odlesky a 
trojrozměrnými barevnými efekty, připomínající pohyb mořských vln. Díky svým 
křišťálovým částicím je schopen vytvářet prostředí, která jsou unikátem svého 
druhu. 
Pro získání typických nuancí charakterizující MAVERICKS, obě nádoby musí být 
doplněny dvěma plechovkami L50, z nichž každá obsahuje jinou barvu  
 
Odstraňte staré odlupující se nátěry a umyjte povrch s vodou a s použitím 
vhodného mýdla. Následně a v případě potřeby, obruste povrch, jakmile bude 
suchý a poté naneste vhodný fixační prostředek. Nakonec naneste NAUTILUS a 
MAVERICKS. 
 
ředění: produkt připraven k použití 
 
štětcem  
počet vrstev: 1 
 
Naneste jednu vrstvu NAUTILUS s pomocí štětce nebo válečku pro pokrytí nových, 
nepoškozených a hladkých povrchů, nejlépe překříženými pohyby. 
Pouze po uplynutí 8 hodin při 20°C naneste MAVERICKS s pomocí příslušného 
Dvojitého Štětce PV 102 skládající se z 2 spárovaných štětců, z nichž každý může 
být namočen do jiné barvy, aniž by se prohodily. 
Nanášejte MAVERICKS postupováním po 1-2 m², při teplotě mezi 15°C a 20°C ; 
v případě nižší teploty, může být pokryt větší povrch (součastně). Tato technika 
aplikace spočívá v nanesení malého množství produktu střídavými tahy štětce ve 
všech směrech. 
Zatímco je barva stále částečně mokrá, pracujte na povrchu s použitím štětce PV 
103 (čistého, nejedná se o nanesení další vrstvy): seskupujte k sobě krystalové 
částice MAVERICKS s pomocí křížových tahů a tlaku. 
Tím se vytvoří dojem mořských vln s širokými a zubatými - avšak ne kulatými - 
vlnami. 
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Jako poslední krok, doporučujeme pracování na povrchu s jemnými křížovými tahy 
štětce, aby se odstranily všechny stopy zanechané štětcem. 
  
Aplikační teplota: mezi +5°C a +25°C 
Skladování: po použití pevně uzavřete obal a skladujte při teplotě mezi +10°C a 
+30°C. 
Datum spotřeby: cca 2 roky, je-li produkt uložen v původním uzavřeném obalu. 

 
 
POZN.:  Důkladně promíchejte před použitím. Vyčistěte nástroje s vodou a mýdlem ihned po použití.  
 


