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Systém Wall2Floor NF  

Mikrocementní systém pro dekoraci vodorovných a svislých povrchů 
v interiérech 

 
POPIS 
Wall2Floor je složený systém z několika materiálů, který umožňuje docílit nejmodernějších bezešvých 
povrchových úprav pro vodorovné i svislé povrchy.  
 
OBLAST POUŽITÍ  
Systém Wall2Floor NF je speciálně navržen pro použití v bytových i komerčních prostorách, lze ho 
použit uvnitř bytů, kanceláří, obchodů a showroomu. Systém Wall2Floor NF umožňuje použití již na 
stávající vodorovné a svislé povrchové úpravy za pomoci systému vrstvení.  
Systém Wall2Floor NF může být aplikován na: 
- Beton 
- Potěry (tradiční cementové, podlahové vytápění, plovoucí, atd.) 
- Dlažbu keramickou, pískovec, mozaiku. 
- Povrchy s již existujícím nátěrem z polyuretanu nebo epoxidového typu. 
- Povrchy z přírodního a rekonstituovaného kamene 
- Různé minerální konglomeráty, pokud jsou savé. 
- Nové a staré omítky na bázi hydraulických pojiv 
- Dekorační povlaky organické nebo anorganické povahy. 
- Povrchy omítkové a sádrokartonové (pouze svislé). 
 
Vlastnosti:  
Povrchy musí být čisté, suché, pevné a bez odlupování, bez skvrn od vlhkosti, vosku, mastnot a 
prachu.  
V případě aplikace systému Wall2Floor NF na povrchy s podlahovým vytápěním ujistit se, aby byly 
předem provedeny všechny nezbytné zkoušky, pro vyloučení vytváření kondenzace, praskání nebo 
poškození na daném povrchu, které by v žádném případě nevznikly následkem aplikace systému 
Wall2Floor NF. 
V případě použití ve sprše bez keramické vaničky, je potřeba provést sklon pro odtok vody.  
Dilatační spáry musí mít možnost vstřebat veškerý strukturální pohyb, v žádném případě nesmí 
být spojeny nebo zakryty.  
 
NEVHODNÉ POVRCHY  
Systém Wall2Floor NF není aplikovatelný na vodorovné a svislé povrchy, které neumožňují 
požadovanou přilnavost a rozměrovou stálost. 
Následující materiály nejsou vhodné: 
- Parkety.  
- Linoleum.  
- Povrchy z předpracovaného dřeva. 
- Natřené a nenatřené kovové povrchy. 
- Povrchy ze skla, cihly ze skla. 
- Povrchy vlhké nebo s rostoucím množstvím vlhkosti. 
- Nepoužívejte na koupelnové armatury nebo na jiné povrchy, které mohou vést k shromažďování 
vody.  
 
UPOZORNĚNÍ  
Delší kontakt s mýdlem, olejem, krémy a tekutinami obecně nebo s mokrými předměty může vést ke 
vzniku skvrn na povrchu. 
Před aplikací materiálu W2F na nově položené betonové povrchy, ponechte tento betonový povrch 
pro vytvrzení nejméně čtyři týdny. 
Použití systému se doporučuje pouze pro kvalifikovaný personál s prověřenými zkušenostmi v oblasti 
podlahových krytin.  
Doporučuje se vždy používat materiál ze stejné výrobní šarže. V případě použití více šarží, 
doporučuje se promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům v tonalitě. V případě nutnosti 
pokračování prací s novou šarží, vyhněte se souvislému nanesení dvou různých šarží.  
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Pro další informace viz DODATEK K SYSTEMU WALL2FLOOR NF, připojený k technickému listu.  
 
PRODUKTY SYSTÉMU WALL2FLOOR NF  
Wall2Floor Rasal NF: materiál pro vyrovnání povrchu na bázi betonu. 
Wall2Floor Top Coat NF: dekorativní nátěr pro vodorovné a svislé plochy. 
Wall2Floor Componente B: specifická práškovitá přísada pro Wall2Floor Top Coat NF. 
Wall2Floor Primer Componente A: komponent A pro dvousložkový základní nátěr, s vysokou 
penetrační schopností.  
Wall2Floor Primer Componente B: komponent B pro dvousložkový základní nátěr, s vysokou 
penetrační schopností.  
Wall2Floor Clear Finish Matt A: komponent A pro polyuretanovou dvousložkovou povrchovou 
úpravu na vodní bázi, matný. 
Wall2Floor Clear Finish Satin NF A: komponent A pro polyuretanovou dvousložkovou povrchovou 
úpravu na vodní bázi, saténový. 
Wall2Floor Clear Finish Glossy A: komponent A pro polyuretanovou dvousložkovou povrchovou 
úpravu na vodní bázi, lesklý. 
Wall2Floor Clear Finish NF B: komponent B pro polyuretanovou dvousložkovou povrchovou úpravu 
matnou, saténovou a lesklou. 
 
 
 
PŘÍPRAVA PRODUKTŮ SYSTÉMU WALL2FLOOR NF 
(V závislosti na podmínkách prostředí: T = 25 ° C, HR = 60%) 
Wall2Floor Rasal NF  
Příprava směsi: Použijte 5-6 litrů čisté vody na 25 kg produktu. Přidejte Wall2Floor Rasal NF do vody 
a promíchejte pomoci mechanického míchadla po dobu tří minut. Získaná směs by měla být bez 
hrudek nebo zbytků špatně promíchaného produktu.  
Doba zpracovatelnosti směsi: cca 60 minut. 
 
Wall2Floor Top Coat NF  
Příprava směsi: před aplikací, přidejte ke každému 15kg balení Wall2Floor Top Coat NF jedno 5kg 
balení Wall2Floor Componente B. Za pomocí mechanického míchadla promíchejte obě složky po 
dobu tří minut.  
Ředění: po smíchání obou složek je možné přidat až 5% vody.  
Doba zpracovatelnosti směsi: cca 90 minut. 
 
Wall2Floor Primer 
Poměr míchání v hmotnosti: 2 díly komponentu A + 1 díl komponentu B 
Příprava směsi: homogenizovat Wall2Floor Primer Componente A od všech možných sedimentů. 
Přidat Wall2Floor Primer Componente B do Wall2Floor Primer Componente A a promíchat ručně 
po dobu cca 45-60 vteřin.  
Ředění: zředit získanou směs (0,500 l složky A + 0,250 složky B) přidáním 3 litrů vody. S balením 
řádně zředěného produktu A+B, je možné pokrýt plochu o rozloze 75-90 m2. 
Doba zpracovatelnosti směsi: cca 60 minut.  
 
Wall2Floor Clear Finish  
Poměr míchání v hmotnosti: 10 dílů komponentu A + 3 díly komponentu B 
Příprava směsi: homogenizovat Wall2Floor Clear Finish A od všech možných sedimentů. Přidat 
Wall2Floor Clear Finish NF B do Wall2Floor Clear Finish NF A a promíchat ručně po dobu cca 45-
60 vteřin. Jiná možnost je promíchat složky vrtákem opatřeným směšovací lopatkou při nízké rychlosti, 
po dobu 1 minuty.  
Získaná směs by měla být bez hrudek a zbytků špatně promíchaného produktu, nebo jiných nečistot.  
Ředění: zředit získanou směs (2,500 l složky A + 0,750 složky B) přidáním 0,300-0,400 litrů vody. 
S balením řádně zředěného produktu A+B, je možné pokrýt ve dvou vrstvách plochu o rozloze 
přibližně 20-22 m2. 
Doba zpracovatelnosti směsi: cca 60 minut. 
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SPOTŘEBA MATERIÁLŮ SYSTÉMU WALL2FLOOR NF 
Wall2Floor Rasal NF (v podobě prášku) : 1,5-2,5 kg/m2, ve dvou vrstvách, dle druhu práce a stavu 
povrchu. 

Wall2Floor Top Coat NF: 1,2-1,5 kg/m2 , ve dvou vrstvách, dle druhu práce a stavu povrchu.  

Wall2Floor Primer: 100-120 m2/l. 
Wall2Floor Clear Finish NF: 6-7 m2/l, ve dvou vrstvách. 
 
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY K SYSTÉMU WALL2FLOOR NF 
Decofix: ochranný materiál na bázi mikroemulze 
Wall2Floor Athena: podkladový materiál pro lepší přilnavost na lesklé povrchy jako jsou – dlaždice, 
mozaiky atd. 
 
PŘÍPRAVA DOPLŇKOVÝCH PRODUKTU K SYSTÉMU WALL2FLOOR NF 
Decofix: naředit čistou vodou. Ředění musí být upraveno vzhledem k typu povrchu. 
Pro povrchy z omítky a sádrokartonové desky, zředit vodou od 50 do 100%. 
Pro povrchy z minerálních konglomerátů, s tradičními potěry, s novými i starými omítkami na bázi 
hydraulických pojiv, se starými nátěry, zředit vodou od 100 do 200%. 
Pro kamenné a betonové povrchy, zředit vodou od 200 do 300%. 
 
Wall2Floor Athena: připraven k použití. 
 
SPOTŘEBA DOPLŇKOVÝCH PRODUKTŮ K SYSTÉMU 
Decofix: 8-18 m2/l, dle typu povrchu a jeho absorpční kapacity.  
Wall2Floor Athena: 15-20 m2/l, dle typu povrchu. 
 
ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ  
Očistěte vodou, ihned po použití.  
 
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI 
Materiál zabalený v originálním balení a uchovávaný v skladech při vhodných podmínkách má danou 
dobu použitelnosti: 1 rok pro práškové produkty, 1 rok pro produkty dvousložkové a 2 roky pro 
všechny ostatní produkty. 
Maximální teplota pro skladování: + 30°C 
Minimální teplota pro skladování: + 10°C. 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRODUKTŮ 
První čistící činnosti musí být provedeny po vytvrzení produktu, a to obvykle po době nejméně 7 dnů 
(při průměrné teplotě 25°C, s vlhkostí 60%). Obecně platí, že povrchy potažené systémem 
Wall2Floor NF by měly být čištěny non-agresivními čisticími prostředky (neutrální), ve studené nebo 
teplé vodě (nepřekračovat teplotu 40°C, vyhnout se všem tepelným šokům). Nepoužívejte parní 
čištění. Nepoužívejte kartáčovací stroje, které by mohly narušit estetický efekt. Tyto plochy mají 
dobrou odolnost vůči mnoha produktům používaných pro domácnost a průmyslové použití. 
Doporučuje se, aby se rychle odstranily všechny agresivní produkty a povrch se promyl vodou, aby se 
zabránilo dlouhodobému kontaktu a možné korozi povrchové vrstvy Wall2Floor NF. Vyhněte se 
delšímu působení citronové šťávy, octu, rajčatové šťávy, produktů pro odstranění vodního kamene a 
obecně vysoce alkalických detergentů nebo kyselin, které by mohly narušit povrch upravený 
systémem Wall2Floor NF. Údržba, která se koncentruje jen na určitá místa může být viditelná. Pro 
udržení stejně vypadající povrchové vrstvy, použijte stejnou povrchovou úpravu na celý povrch. Před 
prováděním údržby, ošetřete povrch brusným papírem a následně očistěte, přitom dbejte na 
rovnoměrné nanášení produktu na celý povrch. 
 
BAREVNOST 
Pigmentace je možná pouze za pomocí pigmentů Mixcolor od Novacolora. Pouze Wall2Floor Top 
Coat NF může být zabarven. Tato operace musí být vždy provedena před přidáním Wall2Floor 
Componente B.  
Viz vzorník Wall2Floor NF. 
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DOPORUČENÍ  
Nejprve zkontrolujte, že všechny použité nástroje a osobní ochranné prostředky (brýle, rukavice, 
chrániče kolen, atd.) jsou vhodné a v dobrém stavu.  
Nevystavujte produkty na dlouhou dobu přímým zdrojům tepla, nebo teplotám nižším než + 5°C. 
V případě uskladnění produktů při teplotě blízké + 5°C, je vhodné, aby se před jejich použitím přenesly 
do míst, které mají vhodnou teplotu, aby se přizpůsobily k teplotě použití ne nižší + 10°C. Nezahřívejte 
produkt použitím přímého zdroje tepla, plamene, horkého tělesa apod. 
Poklesy teploty zvyšují viskozitu produktu uvnitř balení, což způsobuje obtíže v jeho použití a 
zabraňuje nebo prodlužuje proces sušení a vytvrzování různých výrobků. 
Pokud je žádáno nanesení systému Wall2Floor NF na vodorovné a svislé povrchy, na stejném místě, 
nejprve se doporučuje aplikovat systém na všechny svislé plochy a poté na vodorovné plochy. 
V průběhu různých etap nanesení systému Wall2Floor NF, lepicí páska musí být odstraněna před 
finálním vytvrzením nanesené vrstvy. 
Buďte pozorní, pokud je přípravek aplikován do sprchového koutu nebo na jiné povrchy vystavené 
styku s vodou. Nenechávejte stagnující vodu v dlouhodobém kontaktu s povrchem. 
Je vhodné používat vždy nové nástroje nebo alespoň čisté, a je-li to nutné, vyměňte je po každé 
aplikaci. 
 
OKOLNÍ PODMÍNKY PRO NANESENÍ 
Při aplikaci musí být materiál chráněn před mrazem a silnými rozdíly teplot v průběhu 
implementačního cyklu. Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší než + 10°C nebo 
nad + 35°C nebo na přímém slunečním světle nebo na horké povrchy (i když ve stínu). 
Pro aplikaci systému Wall2Floor NF, dodržujte tyto podmínky okolí a povrchu: 
- Teplota: min. +10°C / Max. +30°C. 
- Relativní vlhkost vzduchu: <75%. 
- Teplota povrchu: Min. +10°C / Max. +30°C. 
- Vlhkost povrchu: <4% 
Podmínky odlišné od výše popsaných mohou způsobit neshody nebo závady chemicko-fyzikálních 
vlastností, stejně tak jako estetického výsledku systému Wall2Floor NF. 
Ujistěte se, že jste použili potřebné množství materiálu, a to zejména v rozích, na ostrých hranách, na 
schodech. Je vhodné chránit rohy, ostré hrany, schody příslušnými chrániči úhlů. 
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PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE 
(V závislosti na podmínkách prostředí: T = 25 ° C, HR = 60%) 
 
Příprava povrchu vytváří ty nejlepší podmínky pro dosažení efektivního výsledku na technické úrovni a 
taktéž z hlediska výkonu systému. Mezi nejčastější příklady předchozí úpravy si musíme pamatovat 
na tlakové mytí, mytí kyselinou, leštění brusným papírem a diamantové broušení. Broušení je nejlepší 
řešení, protože se jedná o suchý proces, který nevyžaduje čekací dobu pro vysušení povrchu a 
nezanechává žádné zbytky čisticích chemikálií. 
Povrch musí být čistý a suchý. Odstraňte všechny materiály a nečistoty, které by mohly narušit 
přilnavost systému W2F na povrch, a to cementové kaše, prach, uvolněné a odlupující se materiály, 
skvrny od oleje a tuků, vosky jakékoliv povahy, tmely a vodu odpuzující silikony, usazeniny od soli, 
nebo chemicky kontaminující látky. 
 
 
Savé vodorovné plochy (kamenné povrchy, beton, potěr): 
V případě nejednotného povrchu s odlišnou savosti, naneste za pomocí štětce vrstvu správně 
zředěného Decofixu. 
Po uplynutí 2-4 hodin, na čistý a suchý povrch, naneste nerezovým hladítkem první vrstvu Wall2Floor 
Rasal NF. Vložte do první vrstvy Wall2Floor Rasal NF laminátovou sít‘ s anti-alkalickým ošetřením a 
se jmenovitou hmotností gr/m2 80-90 ± 5%. Přibližte okraje textilií tak, aby se nepřekrývaly. 
Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu 
Wall2Floor Rasal NF, vyhlaďte povrch. Pokračujte v práci na mokrém povrchu tak, aby byl více 
kompaktní. 
Jakmile plocha uschne, po přibližně 6-8 hodinách, aplikujte nerezovým hladítkem první vrstvu 
Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem), předem smíchaný s Wall2Floor Componente B, vyhlaďte 
povrch.  
Vyčkejte vysušení povrchu, okolo 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu  
Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem), předem smíchaný s Wall2Floor Componente B, a 
zapracovávejte do povrchu v závislosti na požadovaném výsledku. 
Na suchém povrchu, obvykle po 4-6 hodinách, odstraňte všechny přebytečné zbytky materiálu 
obroušením za pomoci brusného papíru P 400. Pak pečlivě vyčistěte povrch odsátím, aby se zabránilo 
hromadění prachu nebo částic, které by se mohly usadit na ošetřovaném povrchu a ušpinit ho. 
Použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, aplikujte vrstvu zředěného 
Wall2Floor Primeru. Rovnoměrně nanášejte Primer po celé ploše, přičemž dbejte na nasycení všech 
pórů povrchu.  
V průběhu každé fáze nanášení produktu, nesmíte čekat déle než 72 hodin před nanesením 
další vrstvy na ty předchozí. 
Na suchý a čistý povrch, po přibližně 10-12 hodinách, naneste s použitím mohérového válečku pro 
parkety nebo válečku pro smalt, první vrstvu zředěného Wall2Floor Clear Finish NF.  
Naneste produkt rovnoměrně po celé ploše beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům. 
Počkejte po dobu nezbytnou pro sušení, obvykle 4-6 hodiny a naneste za použitím mohérového 
válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, druhou vrstvu zředěného Wall2Floor Clear Finish NF. 
Naneste produkt rovnoměrně po celé ploše beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům. 
Vyčkejte alespoň 24 hodin před tím, než začnete chodit po upraveném povrchu. 
Doba úplného vytvrzení: za 7 dní. 
 
 
Nesavé vodorovné plochy (plochy obložené keramikou, mozaikou, pískovcem): 
Zkontrolujte plochost povrchu prostřednictvím pravítka, a pokud je to nutné, zahlaďte výstupky pomocí 
diamantového kotouče. Ujistěte se o dokonalé přiléhavosti povrchu provedením malých ran na 
povrchu. Pokud to bude nutné, odstraňte všechny špatně přilnavé části a obnovte povrch s pomocí 
produktů, které odpovídají chybějícím nebo odstraněné části povrchu, tím samým učiníte navrácení 
jeho plochosti. 
V případě spár mezi dlaždicemi s otvorem s hloubkou větší než 5 mm, je nutné je vyplnit vhodnými 
produkty před aplikací systému Wall2Floor NF. 
Odstraňte všechny stopy nečistot, prachu a aplikujte pomocí válečku s krátkým chlupem vrstvu 
Wall2Floor Athena a pokryjte celý povrch, včetně spojů mezi dlaždicemi a rohy. 
Aby nebyla ohrožena přilnavost, je potřeba aplikovat po sobě jdoucí vrstvy komponentů systému  
Wall2Floor NF podle časového intervalu mezi 8 a 48 hodinami od použití vrstvy Wall2Floor Athena. 
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Během výše uvedeného časového intervalu, naneste nerezovým hladítkem první vrstvu Wall2Floor 
Rasal NF. Vložte do první vrstvy Wall2Floor Rasal NF laminátovou sít‘ s anti-alkalickým ošetřením a 
se jmenovitou hmotností gr/m2 80-90 ± 5%. Přibližte okraje textilií tak, aby se nepřekrývaly. 
Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu 
Wall2Floor Rasal NF, vyhlaďte povrch. Pokračujte v práci na mokrém povrchu tak, aby byl více 
kompaktní. 
Jakmile plocha uschne, po přibližně 6-8 hodinách, aplikujte nerezovým hladítkem první vrstvu 
Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem), předem smíchaný s Wall2Floor Componente B, vyhlaďte 
povrch.  
Vyčkejte vysušení plovrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu  
Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem), předem smíchaný s Wall2Floor Componente B, a 
zapracovávejte povrch v závislosti na požadovaném výsledku. 
Na suchém povrchu, obvykle po 4-6 hodinách, odstraňte všechny přebytečné zbytky materiálu 
broušením plochy se skelným papírem P 400. Pak pečlivě vyčistěte povrch odsátím, aby se zabránilo 
hromadění prachu nebo částic, které by se mohly usadit na ošetřovanou plochu a ušpinit ji. 
Použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, aplikujte vrstvu zředěného 
Wall2Floor Primer. Rovnoměrně distribuujte produkt po celé ploše, přičemž dbejte na nasycení všech 
pórů povrchu.  
V průběhu každé fáze nanášení produktu, nesmíte čekat déle než 72 hodin před nanesením 
další vrstvy na ty předchozí. 
Na suchou a čistou plochu, po přibližně 10-12 hodinách, naneste použitím mohérového válečku pro 
parkety nebo válečku pro smalt, první vrstvu zředěného Wall2Floor Clear Finish NF.  
Naneste produkt rovnoměrně po celé ploše beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům. 
Počkejte po dobu nezbytnou pro sušení, obvykle 4-6 hodiny a naneste použitím mohérového válečku 
pro parkety nebo válečku pro smalt, druhou vrstvu zředěného Wall2Floor Clear Finish NF. 
Naneste produkt rovnoměrně po celé ploše beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům. 
Vyčkejte alespoň 24 hodin před tím, než začnete chodit po upraveném povrchu. 
Doba úplného vytvrzení: 7 dní 
 
 
Savé svislé plochy (konglomerát různých minerálních povah, nové a staré omítky na bázi 
hydraulických pojiv, kamenné povrchy, betonové povrchy, nátěry organické povahy): 
Pro aplikaci systému Wall2Floor NF na svislých plochách obecně platí stejný postup popsaný pro 
aplikaci na savých vodorovných plochách. 
V tomto konkrétním případě je možné upustit od použití Wall2Floor Rasal NF na plochy, které 
nevykazují žádné zvláštní vady, nebo které nebyly předmětem významné přípravné práce, jako jsou 
úpravny pro navrácení do původního stavu, rekonstrukce apod.  
Pro aplikaci systému Wall2Floor NF na tento typ povrchu, postupujte podle níže uvedeného návodu:  
V případě nehomogenních ploch a s odlišnou absorpční kapacitou, naneste za pomocí štětce vrstvu 
správně zředěného Decofixu. 
Jakmile plocha uschne, po přibližně 2-4 hodinách, aplikujte nerezovým hladítkem první vrstvu 
Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem), předem smíchaný s Wall2Floor Componente B, vyhlaďte 
povrch.  
Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu  
Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem), předem smíchaný s Wall2Floor Componente B, a 
zapracovávejte do povrchu v závislosti na požadovaném výsledku. 
Na suchém povrchu, obvykle po 4-6 hodinách, odstraňte všechny přebytečné zbytky materiálu 
broušením plochy brusným papírem P 400. Pak pečlivě vyčistěte povrch odsátím, aby se zabránilo 
hromadění prachu nebo částic, které by se mohly usadit na ošetřovaný povrch a ušpinit ho. 
Použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, aplikujte vrstvu zředěného 
Wall2Floor Primeru. Rovnoměrně naneste produkt po celé ploše, přičemž dbejte na nasycení všech 
pórů povrchu.  
V průběhu každé fáze nanášení produktu, nesmíte čekat déle než 72 hodin před nanesením 
další vrstvy na ty předchozí. 
Na suchý a čistý povrch, po přibližně 10-12 hodinách, naneste za použití mohérového válečku pro 
parkety nebo válečku pro smalt, první vrstvu zředěného Wall2Floor Clear Finish NF.  
Naneste produkt rovnoměrně po celém povrchu beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům. 
Počkejte po dobu nezbytnou pro sušení, obvykle 4-6 hodiny a naneste za použití mohérového válečku 
pro parkety nebo válečku pro smalt, druhou vrstvu zředěného Wall2Floor Clear Finish NF. 
Naneste produkt rovnoměrně po celém povrchu beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům. 
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Doba vysušení: 24 hodin. 
Doba úplného vytvrzení: 7 dní. 
 
Nesavé svislé plochy (plochy obložené keramikou, mozaikou, pískovcem): 
Zkontrolujte plochost povrchu prostřednictvím pravítka, a, pokud je to nutné, zahlaďte výstupky 
pomocí diamantového kotouče. Ujistěte se o dokonalé přiléhavosti povrchu provedením malých ran na 
povrchu. Pokud to bude nutné, odstraňte všechny špatně přilnavé části a obnovte povrch s pomocí 
produktů, které odpovídají chybějící nebo odstraněné části povrchu, tím samým učiníte navrácení jeho 
plochosti. 
V případě spár mezi dlaždicemi s otvorem a hloubkou větší než 5 mm, je nutné je vyplnit vhodnými 
produkty před aplikací systému Wall2Floor NF. 
Odstraňte všechny stopy nečistot, prachu a aplikujte pomocí válečku s krátkým chlupem vrstvu 
Wall2Floor Athena a pokryjte celý povrch, včetně spojů mezi dlaždicemi a rohy. 
Aby nebyla ohrožena přilnavost, je potřeba aplikovat po sobě jdoucí vrstvy komponentů systému  
Wall2Floor NF podle časového intervalu mezi 8 a 48 hodinami od použití vrstvy Wall2Floor Athena. 
Během výše uvedeného časového intervalu, naneste nerezovým hladítkem první vrstvu Wall2Floor 
Rasal NF. Vložte do první vrstvy Wall2Floor Rasal NF laminátovou sít‘ s anti-alkalickým ošetřením a 
se jmenovitou hmotností gr/m2 80-90 ± 5%. Přibližte okraje textilií tak, aby se nepřekrývaly. 
Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu 
Wall2Floor Rasal NF, vyhlaďte povrch. Pokračujte v práci na mokrém povrchu tak, aby byl více 
kompaktní. 
Po uschnutí povrchu, obecně po 6-8 hodinách, aplikujte nerezovým hladítkem první vrstvu Wall2Floor 
Top Coat NF (s pigmentem), předem smíchaný s Wall2Floor Componente B, vyhlaďte povrch.  
Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu  
Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem), předem smíchaný s Wall2Floor Componente B, a 
zapracovávejte do povrchu v závislosti na požadovaném výsledku. 
Na suchém povrchu, obvykle po 4-6 hodinách, odstraňte všechny přebytečné zbytky materiálu 
broušením plochy brusným papírem P 400. Pak pečlivě vyčistěte povrch odsátím, aby se zabránilo 
hromadění prachu nebo částic, které by se mohly usadit na ošetřovaný povrch a ušpinit ho. 
Za použití mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, aplikujte vrstvu zředěného 
Wall2Floor Primeru. Rovnoměrně nanášejte produkt po celém povrchu, přičemž dbejte na nasycení 
všech pórů povrchu.  
V průběhu každé fáze nanášení produktu, nesmíte čekat déle než 72 hodin před nanesením 
další vrstvy na ty předchozí. 
Na suchý a čistý povrch, po přibližně 10-12 hodinách, naneste použitím mohérového válečku pro 
parkety nebo válečku pro smalt, první vrstvu zředěného Wall2Floor Clear Finish NF.  
Naneste produkt rovnoměrně po celém povrchu beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům. 
Počkejte po dobu nezbytnou pro sušení, obvykle 4-6 hodiny a naneste pomoci mohérového válečku 
pro parkety nebo válečku pro smalt, druhou vrstvu zředěného Wall2Floor Clear Finish NF. 
Naneste produkt rovnoměrně po celém povrchu beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům. 
Doba vysušení: 24 hodin. 
Doba úplného vytvrzení: 7 dní. 
 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Dráždivý / Nebezpečí vážného poškození očí / Dráždí kůži / Uchovávejte mimo dosah dětí / Vyhněte se 
kontaktu s očima / Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc / 
Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu očí / obličeje / Nevdechujte prach / V případě požití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte mu obal nebo štítek. 
Výrobek musí být přepravován, používán a skladován v souladu s platnými hygienickými a 
bezpečnostními normami; nechte zbytky úplně vyschnout a zacházejte s nimi, jako se zvláštním 
odpadem.  Další informace naleznete v bezpečnostním listu. 
 
NB COLORIFICIO 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. 


