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

POLISTOF 
Saténový polychromatický nátěr na vodní bázi 
Dekorativní nátěr pro interiéry, který umožňuje vytvářet efekty sametových, 
džínových a šantung tkanin. POLISTOF je odolný a omyvatelný. 
Pigmenty a akrylové pryskyřice 
Voda 
specifická hmotnost: 1.100 ± 30 g/l při 20°C 
viskozita: = = = 
spotřeba: : 3 - 5 m²/l (může se lišit v závislosti na drsnosti povrchu, poréznosti, 
absorpci a na způsobu aplikace) 
 
estetický efekt: saténový 
barevnost: dle vzorníku barev  
balení: 1l a 5l 
 
na dotek: 3-4 hodiny při 20°C 
přelakovatelné: 8 hodin při 20°C 
úplné uschnutí: 24 hodin při 20°C 
 
Dekorativní nátěr pro interiéry, který umožňuje vytvářet efekty sametových, 
džínových a šantung tkanin. POLISTOF je odolný a omyvatelný. Kromě toho, tento 
výrobek byl navržen pro nabízení nového řešení interiérovému designu, čímž 
výrazně, stylově a elegantně dotváří každé prostory. 
 
Staré povrchy. Odstraňte staré odlupující se nátěry a umyjte povrch s vodou a 
s použitím vhodného mýdla. Poté, je li potřeba, zacelte/zaplňte povrch vhodným 
produktem. Poté naneste vrstvu ARES zředěný 50% vody, aby působil jako fixativ. 
Po cca 4 hodinách při 20°C naneste druhou vrstvu neředěného ARES. Jestliže však 
jsou povrchy nové, čisté a neodlupují se, naneste jen jednu vrstvu neředěného 
ARES. Po 4 hodinách při 20°C, pokračujte v nanesení POLISTOF. 
Nové povrchy. Opravte povrch vhodným produktem. Jakmile je suchý, obruste 
povrch a naneste jednu vrstvu neředěného ARES. Po 4 hodinách při 20°C, 
pokračujte v nanesení POLISTOF. 
N.B: Pro všechny efekty kromě Efektu džínové tkaniny a Efektu tkaniny šantung,  
PRIMER 400 by měl být obarvený v odstínu podobném POLISTOF. 
 
ředění: produkt připraven k použití při nanesení štětcem. Zřeďte 10% vody při 
nanesení rozprašovačem. 
 
Válečkem PV 95 nebo rozprašovačem nebo štětci z Kit 40   
počet vrstev: 2  
 
Efekt sametové tkaniny: Naneste POLISTOF s pomocí válečku PV 95, štětci z Kit 40 
nebo rozprašovačem. Při nanesení válečkem nebo štětci, dbejte na rovnoměrné 
nanesení produktu, aby se zabránilo tvorbě pruhů. Dělejte časté překřížené pohyby 
štětcem nebo válečkem. Dokončete první vrstvu nepřetržitými svislými tahy.  
Po uplynutí cca 6-8 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu POLISTOF, podle 
stejného postupu.  



 

Stránka 2 z 2 
 

Pro nanesení POLISTOF s použitím rozprašovače, zřeďte produkt 10% vody. 
Použijte stříkací pistoli s horní nádrží a tryskou o průměru 2.5mm, pod tlakem do 
3/5 MPa, ve vzdálenosti 30-50cm od povrchu. Naneste první vrstvu POLISTOF, 
pracujte ve vodorovném směru.  Po uplynutí cca 6-8 hodin při 20°C, naneste 
druhou vrstvu, ve svislém směru pro dosažení rovnoměrného pokrytí plochy.  
Efekt sametové tkaniny s Polibril: přidejte POLIBRIL k jakémukoliv odstínu 
POLISTOF a dobře promíchejte před nanesením štětcem, válečkem nebo stříkací 
pistolí. Nanášejte produkt podle výše uvedeného postupu pro Efekt sametové 
tkaniny. 
Efekt sametové tkaniny s L50: přidejte L50, Col.301, k jakémukoliv odstínu 
POLISTOF a dobře promíchejte před nanesením pouze válečkem nebo stříkací 
pistolí. Nanášejte produkt podle výše uvedeného postupu pro Efekt sametové 
tkaniny. 
 
Efekt džínové tkaniny s nebo bez Polibril, pouze pro malé plochy: přidejte FINISH 
V 16, vodu a POLIBRIL (je-li potřeba) k jakémukoliv odstínu POLISTOF a dobře 
promíchejte. Poté naneste vrstvu tohoto Džínové směsi s použitím štětce z Kit 40, 
co nejrovnoměrněji, a ihned poté znovu zapracujte na povrchu s čistým štětcem 
s použitím velkého tlaku, odshora dolů a naopak, pro vytvoření svislého džínového 
efektu v jedné vrstvě. 
Po uplynutí 3-4 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu džínové směsi s pomocí 
stejného štětce z Kit 40, co nejrovnoměrněji, a ihned poté znovu zapracujte na 
povrchu s čistým štětcem s použitím velkého tlaku, tentokrát zprava doleva a 
naopak, pro vytvoření překříženého džínového efektu (ve dvou vrstvách).  
N.B: Tento efekt má být vytvořen s tekutou Džínovou směsí, a proto by aplikace 
měla být ukončena bez přetržení, aby výrobek nevyschnul. Použijte poměrně 
velkou nádobu pro nalití a důkladné promíchání produktu v Džínové směsi. 
 
Efekt šantung tkaniny s nebo bez L50: přidejte produkt Q60, Col.500, a produkt 
L50, Col.301 (je-li potřeba) k jakémukoliv odstínu POLISTOF. Dobře promíchejte 
před a během nanesení. Poté, naneste vrstvu této Šantung směsi s použitím štětce 
z Kit 40, co nejrovnoměrněji, pohyby v svislém směru odshora dolů a naopak. 
Zatímco je barva ještě vlhká, zapracujte na povrchu se speciálním štětcem PV 94, 
s postupem odshora dolů a naopak, se zaměřením na stejný úsek s několika tahy. 
Po uplynutí 3-4 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu, podle výše uvedeného 
postupu. N.B.: tento efekt vytváří speciální světle/tmavé pruhy „pohybující se“ 
tkaniny, v závislosti na místě, ze kterého je pozorován dekorovaný povrch. Proto 
Efekt šantung tkaniny – i když elegantní a exkluzivní – nikdy nevede 
k rovnoměrnému efektu. Doporučujeme použití poměrně velké nádoby pro 
promíchání všech produktů v Šantung směsi.  
 
Ochrana: doporučujeme nanesení jedné nebo více vrstev ochranného akrylového 
produktu na vodní bázi FINISH V 16 na všechny povrchy, které jsou vystaveny 
častému styku. FINISH V 16 chrání povrch a činí ho omyvatelným, nejenom vodou 
ale i běžnými čisticími prostředky. 
Skladování: v pevně uzavřeném obalu, i po použití, při teplově vyšší než +5°C a 
nižší než +30°C. 
Datum spotřeby: cca 2 roky, v původním obale. 

 
POZN.: Aplikační teplota by měla být mezi +5°C a +30°C. Vyčistěte nástroje s vodou a mýdlem ihned po použití.  


