
 

 
 

KMENOVÝ LIST 725       TIMANTTI STOP 
9    16.9.2015        izolační základní barva 
        
 
 
TYP BARVY Matná, vodou ředitelná alkydová izolační barva do vnitřních prostor.  
 

Třída vyzařování   Barva splňuje emisní požadavky RTS, Finské klasifikace 
čistoty místnosti pro stavební materiály. M1 - nejvyšší emisní třída: výrobky 
mají naměřené nejnižší hodnoty emisí, které mají vliv na zdraví.  

UŽITÍ Vhodná na dříve natřený i nenatřený znečištěný beton, omítku a stavební 
desky, které nelze před vrchním nátěrem umýt nebo jinak vyčistit. Na stěny, 
stropy, dveře, okna a jiný zastavěný nábytek v interiéru, v suchých i vlhkých 
prostorech či v umývárnách. TIMANTTI STOP efektivně izoluje a zafixuje 
barevnost před sazemi, nikotinem či prosáklou vodou. 

 Povrch opatřený základním nátěrem TIMANTTI STOP může být opatřen 
kteroukoli vrchní barvou Teknos, která je jinak vhodná na daný objekt.  

 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
 
Netěkavé látky cca 40 vol.% 
 
VOC Limity EU VOC (kat. A/i): 140 g/l. VOC výrobku: max. 140 g/l 
 
Praktická spotřeba 7-10 m2/l 
 
Hustota cca 1,3 g/ml 
 
Doba schnutí, +23°C, rel.vlh. 50% 

- Proti prachu za 1 hod 
- Druhý nátěr za 16 hod  

 Finální tvrdost a odolnost povrchu v optimálních podmínkách cca 48 hod 
 

Ředidlo, mytí pomůcek 
 Voda. Pomůcky omyjeme ihned po ukončení prací teplou vodou a  
 saponátem. 
 
Konečný efekt Mat, 5. 
 
Odstíny Bílá 
 
VÝSTRAŽNÁ OZNAČENÍ  
 Viz. Bezpečnostní list.  
   POZOR! Vzhledem k nebezpečí samovznícení, jakýkoli odpad z 
   produktu, mlhu ze spreje a znečištěné hadry atd. uchovávejte na 
   ohnivzdorném místě ve vzduchotěsných nádobách. Ponoření do vody je 
   také doporučeno. 
 



 
 
 
 
 
 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
Příprava povrchu Očistěte povrchy důkladně od prachu a špíny. Odstraňte odlupující se a 

nepřilnavé vrstvy starého nátěru. Tvrdé nebo lesklé povrchy zmatněte 
broušením, a poté odstraňte brusný prach. Pro vyhlazení nerovností 
v povrchu zvolte vhodný tmel. Zaschlý tmel se obrousí a zbaví prachu. 
Ocelové povrchy opatřete základním antikorozním nátěrem FERREX 
AQUA. TIMANTTI STOP je vodou ředitelná barva. Nátěry, které nejsou 
voděodolné, např. cementové lepidlo, musí být před aplikací TIMANTTI 
STOP odstraněny. Alternativně lze jako izolační základní nátěr použít 
adhezní základní barvu FUTURA 3.   

 
Aplikace Před použitím barvu důkladně promíchejte. Barvu lze ředit vodou, nicméně 

ředění může zároveň narušit izolační schopnost a kryvost barvy.  
 Natírejte v 1-2 vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním. 
 Doporučený otvor trysky stříkací pistole je 0.013 – 0.017“. 
 
Podmínky Povrch musí být suchý. 
 Při natírání a schnutí barvy musí být teplota vzduchu a barvy nad +5°C a  
 relativní vlhkost vzduchu pod 80%. Větrání při práci pomáhá urychlit proces  
 schnutí. 

 
Vzhledem k tomu, že TIMANTTI STOP je krycí a bílá, lze ji použít i jako 
vrchní nátěr např. na stropech.  

  
 
SKLADOVÁNÍ  Nesmí zmrznout. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen 
uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd.Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a 
okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. 
Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě. 


