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METEORE 8 
Technický list 
NÁZEV: 
TYP PRODUKTU: 
POUŽITÍ: 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOBA SCHNUTÍ: 
 
 
 
PŘÍPRAVA POVRCHU: 
 
 
 
PŘÍPRAVA PRODUKTU: 
 
NANESENÍ: 

METEORE 8 
Strukturované pokrytí  
Dekorativní nátěr na vodné bázi pro interiéry 
specifická hmotnost: 1.636 ± 30 g/l při 20°C 
viskozita: = = = 
spotřeba: 4 - 5 m²/l (může se lišit v závislosti na drsnosti povrchu, poréznosti, 
absorpci a na způsobu aplikace)  
12 - 13 m²/ l (může se lišit v závislosti na drsnosti povrchu, poréznosti, absorpci a 
na způsobu aplikace) 
 
estetický efekt: matný 
barevnost: dle vzorníku barev 
balení: 1l, 4l 
 
na dotek: 1 hodina při 20°C 
přelakovatelné: 6-8 hodin při 20°C 
úplné uschnutí: 48 hodin při 20°C 
 
Odstraňte staré nátěry, pokud se odlupují, a umyjte povrch s použitím vhodného 
mýdla. Pak použijte vhodnou penetraci nebo Primer 400 zředěný 50% vody. Po cca 
4 hodinách a při 20°C, pokračujte v nanesení Meteore 8. 
 
ředění: produkt připraven k použití 
 
s nerezovým hladítkem a špachtlí 
počet vrstev: 1 
 
Effetto Spatolato: Postupně nanášejte jednu vrstvu Meteore 8 na plochu o rozloze 
1 - 2 m², s použitím hladítka PV 43, nepravidelnými tahy do všech stran o délce 10 – 
15 cm. Na stále mokrém povrchu vytvářejte tahy polohladké,rýhované struktury 
s pomocí hladítka PV 43 do všech stran o délce 10 – 15 cm. Po zhruba 4 hodinách, 
při 20°C, vyhlaďte povrch s pomocí brusného papíru o zrnitosti 220/260 pro 
odstranění nerovností. Poté naneste dvě vrstvy Lamè různých odstínů. Vyčkejte 
alespoň 2 hodiny mezi nanesením prvního odstínu Lamè a toho druhého. 
Nanášejte Lamè také hladítkem PV 43, do všech stran, s ponecháním jen malého 
množství produktu na povrchu. 
Spotřeba: Meteore 8 zhruba 4 - 5 m²/l; Lamè zhruba 16 - 20 m²/l (v jedné vrstvě, 
v závislosti na tloušťce naneseného Meteore 8).  
 
Effetto Venato (vertikální, horizontální, šikmý): Postupně nanášejte jednu vrstvu 
Meteore 8 na plochu o rozloze 2 - 3 m², s použitím nerezového hladítka PV 43, 
nepravidelnými tahy do vybraného směru. Na stále mokrém povrchu vytvářejte 
nepravidelné jemné tahy o délce 20 – 35 cm s pomocí špachtle PV 84, do 
vybraného směru. Po zhruba 4 hodinách, při 20°C, vyhlaďte povrch s pomocí 
brusného papíru o zrnitosti 220/260 pro odstranění nerovností. Poté naneste dvě 
vrstvy Lamè různých odstínů. Vyčkejte alespoň 2 hodiny mezi nanesením prvního 
odstínu Lamè a toho druhého. Nanášejte Lamè také hladítkem PV 43, v návaznosti 
na směr pruhů, s ponecháním jen malého množství produktu na povrchu. 
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Spotřeba: Meteore 8 zhruba 4 - 5 m²/l; Lamè zhruba 16 - 20 m²/l (v jedné vrstvě, 
v závislosti na tloušťce naneseného Meteore 8).  
 
Effetto Fiorato (květovaný efekt) : Postupně nanášejte jednu vrstvu Meteore 8 na 
plochu o rozloze 1 - 2 m², s použitím hladítka PV 43, nepravidelnými tahy do všech 
stran o délce 20 – 35 cm. Na stále mokrém povrchu vytvářejte tahy nepřetržitými 
kruhovými pohyby s pomocí špachtle PV 84. Po zhruba 4 hodinách, při 20°C, 
vyhlaďte s pomocí brusného papíru o zrnitosti 220/260 pro odstranění nerovností. 
Poté naneste dvě vrstvy Lamè různých odstínů. Vyčkejte alespoň 2 hodiny mezi 
nanesením prvního odstínu Lamè a toho druhého. Nanášejte Lamè také hladítkem 
PV 43, do všech stran, s ponecháním jen malého množství produktu na povrchu. 
Spotřeba: Meteore 8 zhruba 4 - 5 m²/l; Lamè zhruba 16 - 20 m²/l (v jedné vrstvě, 
v závislosti na tloušťce naneseného Meteore 8).  
 
Effetto Liscio (hladký efekt): Naneste jednu vrstvu Meteore 8 s pomocí hladítka PV 
43, tahy do všech stran, dlouhými 15 – 20 cm. Vyčkejte, až materiál trochu ztvrdne 
a pak ho uhlaďte čistým hladítkem, všemi směry. Po zhruba 4 hodinách, při 20°C, 
vyhlaďte povrch s pomocí brusného papíru o zrnitosti 220/260 pro odstranění 
nerovností. Poté naneste dvě vrstvy Lamè různých odstínů. Vyčkejte alespoň 2 
hodiny mezi nanesením prvního odstínu Lamè a toho druhého. Nanášejte Lamè 
také hladítkem PV 43, do všech stran, s ponecháním jen malého množství produktu 
na povrchu. 
Spotřeba: Meteore 8 zhruba 12 - 13 m²/l; Lamè zhruba 35 - 40 m²/l (v jedné vrstvě, 
v závislosti na tloušťce naneseného Meteore 8).  
 
 
POZN.: Pro světlé odstíny (neobarvený METEORE 8) se doporučuje nanesení LAME’ 
plastovým hladítkem PV91 (il Frattone in Plastica PV 91). 
Aplikační teplota: mezi +5°C a +30°C 
Skladování: v pevně uzavřeném obalu, i po použití, při teplově vyšší než +10°C a 
nižší než +30°C. 
Datum spotřeby: cca 2 roky, je-li produkt uložen v původním uzavřeném obalu. 

 
 
POZN.:  Před použitím důkladně promíchejte mechanickým míchadlem. Aplikační teplota by měla být mezi +5°C a 
+30°C. Vyčistěte nástroje s vodou a mýdlem ihned po použití.  


