
 
 
 

 
 

Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického 
ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku. 
Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této služby využít, protože v případě nedodržení 
technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost 
žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných 
pozdějších změn a doplňků. Datum posledního přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.
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Akrylátový vodou ředitelný polomatný nátěr pro vnitřní použití pro získání barevných přechodových 
efektů 

 
1) Použití a vlastnosti 
Matný nátěr na bázi vodné disperse akrylátových kopolymerů, organických a anorganických pigmentů. 
Unigrif Effetto Finitura je dekorativní systém pro vytváření barevných dekorativních úprav s barevnými 
přechody, což je typická úprava pro některé historické objekty. Výrobek je omyvatelný.  
 
2) Vydatnost: na podkladu Unigrif PRIMA MANO 8 – 10  m2/l  
 
3) Barva a tónování:  
Výrobek Unigrif Finitura Satinato lze dobarvovat do barev dle vzorníku NCS, Centri Storici a za použití 
spektrofotometru je možnost natónování barvy dle potřeby 
 
4) Způsob nanášení: štětka, váleček s vlasem 
Konečná úprava (pro získání konečného efektu dle přání zákazníka) : dekorativní váleček, dekorační štětec, 
mořská houba, tampon, bavlněná plena  
 
5) Příprava podkladu  
Unigrif Finitura Satinatoje vhodné aplikovat na nátěr Unigrif Prima Mano po 24 hodinách od aplikace. Je 
velmi důležité, aby byla zaručena stejnoměrná kvalita povrchu. Pokud to není možné, je nutné celý povrch 
přestěrkovat. 
 
6) Zpracování a ředění 
Přes UNIGRIF PRIMA MANO naneste jeden nátěr materiálu Unigrif Finitura Satinato za použití válečku 
(se středním vlasem) nebo štětce, přičemž začněte shora a zpracujte celou stěnu a neprodleně proveďte 
finální úpravu dekoračními nástroji dle výběru. Je důležité, aby nátěr nezačal zasychat před provedením 
konečné úpravy. 
POZNÁMKA: Pracujte na celé stěně bez přerušení, aby byl zachován stejnoměrný vzhled.  
Ředění – vodou, max. 10% v závislosti na typu aplikace 
 
7) Balení: nádoby o objemu 0,75 l, 4 l a 12 l 
 
8) Technické údaje 
Specifická hmotnost:  1,0 kg/litr 
Viskozita:   93 Poise S5 V3 
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9)  Skladovací podmínky 
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C 
Životnost v původním obalu 12 měsíců 
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem. 
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem. 
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů. 
 


