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1     Popis: 
COVERUP je dvojzložková farebná interiérová obnovovacia živica použiteľná na mnoho materiálov. Bez 

základu je ideálny na dekoráciu interiéru a renováciu podláh, stien, pracovných dosiek, kúpeľňových 

obkladov, nábytku a pod. Po použití povrchovej úpravy COVERUP FINISH INDOOR alebo COVERUP 

FINISH OUTDOOR zaručuje úplnú hydroizoláciu materiálu a dlhotrvajúcu ochranu. 

 

2     Miesta použitia: 

COVERUP sa aplikuje v interiéri na: 

 

• Rôzne súdržné, čisté, suché povrchy bez mastnoty 

• Steny, podlahy, nábytok, pracovné dosky a sanitárne predmety 

• Dlaždice, obklady, kamenina, smalt a kovy 

• Prírodné alebo farebné omietky, cement a betón (vyzretý po dobu najmenej 2 mesiacov) 

• Prírodné drevo (bez mastnoty), drevotrieska, laminát, kov, hliník, nehrdzavejúca oceľ 

 

Nie je vhodné pre: 

• Vápenné farby, tropické drevo s olejmi napr. Teak 

• Mäkké podlahy ako linoleum 

• Silikón a plasty 

 

3     Pokyny pre aplikáciu: 

1. Nalejte celý obsah nádoby A (farebná živica) do dodanej miešacej nádoby a dobre premiešajte čistou 

špachtľou alebo miešadlom kým nezískate tekutú a homogénnu hmotu 

2. Pridajte obsah plechovky B (tužidlo) a znovu miešajte, kým nie je zmes homogénna 

3. Miešajte po dobu 5 minút. Nezabudnite zoškrabať zložky zo stien a poriadne premiešajte obe zložky u na 

dne nádoby. Obe zložky musia byť poriadne premiešané. 

4. Pred aplikáciou nechajte hmotu 5 minút odpočívať 

Pokiaľ máte natierať malé plochy, zmiešajte len to čo potrebujete napr. 100ml je dostačujúca pre plochu 1m2 

a zmiešajte 50% zložky A (50ml) a 50% zložky B (50ml). 

Odporúčaná teplota pri príprave a spracovaní COVERUP je medzi 14 ° C a 25 ° C. 

Poznámka pre metalické odtiene: aby sa predišlo stopám po valčeku, mali by väčšie plochy ako 1m2 striekané 

striekacou pištoľou (tlak najmenej 8 barov) 
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4     Povrch: 

1. Pre lepšiu priľnavosť náteru povrch obrúste jemným brúsnym papierom č.240. Potom prach vysajte a očistite 

poriadne povrch 

2. Povrch odmastite acetónom 

• Všetky kovania musí byť odstránená pred aplikáciou farby na pracovnej dosky a sanitárne predmety. Aby bol 

povrch vodotesný, musí byť všade natretý. 

• Dlaždice, obklady a rôzne dosky musia byť pred použitím COVERUP úplne očistené acetónom. Škáry by mali 

byť vyčistené kovovým kefou. 

• Pred aplikáciou vyrovnávanie hmoty musí byť betón zaschnutá po dobou najmenej dvoch mesiacov. 

• Nepoužívajte podlahové čistiace prostriedky, mydlá alebo technický benzín, pretože tieto výrobky môžu 

zanechávať neviditeľnú a mastnú vrstvu, ktorá časom poškodzuje priľnavosť farby. 

 
5     Spotreba: 

COVERUP je k dispozícii v nasledujúcich obaloch: 

0,25lit na +/- 2,5m2 

0,5lit na +/- 5m2 (niektoré odtiene sú k dispozícii iba v obale 0,25lit) 

Výdatnosť sa môže líšiť v závislosti od podkladu 

Testy výdatnosti boli vykonané pri izbovej teplote 20 ° C 

 
6       Náradie 

• flockový lakovací valček 65mm alebo 110mm  

• 1x čistá špachtľa 

• 1 x pár ochranných rukavíc, čisté topánky a sieťku na vlas / čiapku 

 
7     Čistenie: 

Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom. 

 
8     Skladovanie: 

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí 

a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný do dátumu, ktorý je 

vyznačený na obale 

 
9     VOC: 

kategória A+ 
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10   Špecifikácia: 

 
Lesk: satén 

Farba: viď vzorkovnica COVERUP 

Teoretická výdatnosť: ± 10 m² / l (jeden náter) 

Viskozita: pripravená na aplikáciu 

VOC: A+ 

Aplikácia: Materiál a okolie musia mať teplotu v rozsahu 16-26°C 

Suché na dotyk: 3 hodiny 

Doba schnutia medzi vrstvami: 6 hodín 

Doba schnutia: 24 hodín  

Balenie: 250 a 500ml dóza  

Životnosť zmesi: 1,5 hod. 

 

V SR dodáva: 

PAINTHOUSE, s.r.o. 

Turie 539 

013 12 Turie 

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk 

 
ŽIADNY / NÍZKY OBSAH PRCHAVĆH LÁTOK 
PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE V RÁMCI POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ ARBO 


