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OPIS VÝROBKU                                                
PATINA EFFECT je dekoračná vrstva napodobňujúca efekt 
patiny.    
FARBA 
Tmavo-ružová báza k efektu patiny. 
SPÔSOB FARBENIA  
Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach 
www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings
PRÍPRAVA PODKLADU  
Pred začatím nanášania omietky  PATINA EFFECT
vhodným spôsobom pripraviť podklad.   
Nemaľované podklady: 
Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové 
povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní.  
Sadrovú omietku nechajte zaschnúť.  Nezabudnite na 
odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. 
Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zladiť, 
potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným 
náterom CAMEPRIMER P100.      
Maľované podklady:      
Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných 
škvŕn, zostatkov lepidlá. Celý povrch zdrsniť brúsnym 
papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150.  Nerovný po
trhliny vyrovnajte, potom všetko potiahnite raz alebo 
dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.    
PRÍPRAVA OMIETKY  
Obsah balenia vsypte do príslušného množstva vody. Pre 
balenie 2 kg: 0.6 - 0.7 l, 10 kg: 3.0 - 3.5 l, vody Všetko 
dôkladne premiešajte mechanicky. Potom pridajte malé 
množstvo aktivátora RUST & PATINA ACTIVATOR (cca. 5 
ml/2kg čo sa rovná jednému úzaveru fľaše)
premiešajte. V prípade práce na plochách väčších ako 
predpokladané podľa výnosnosti jednotkového blaenia je 
nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom 
zbernom balení.  
Výrobok je vhodný pre použitie po dobu 1 
zmiešaní s vodou.  
APLIKÁCIA 
Detaily sú k dispozícii na webových stránkach 
www.cameleo.pl   a Technickom liste Dekoratívneho efektu 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE  
SPRÁVNA TAŽKOSŤ:  1.81 – 1.84 g/cm3 (278 g/100 ml 
wody) 
VÝNOSNOSŤ K: 0,4 kg/m2 
VOC: v súlade s normou 
Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.   
PH: 5.7 – 5.9 g/cm3 (278 g/100 ml vody); priamo po 
premiešaní s voodu 
ČAS VYSÚŠANIA PRODUKTU: 
Za teploty 20 oC pri vlhkosti vzduchu 50%.
Suchý na dotyk: po 12 hodinách od nanesaní.
Vytvrdenie: po 21 dňoch po nanesení. 
ČISTENIE NÁSTROJOV: teplá voda s mydlom. 
ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU: 
Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej 
aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky.  
vodou s mydlom. 
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Cameleo Wall Coatings. 

PATINA EFFECT je treba 

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové 
povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní.  
Sadrovú omietku nechajte zaschnúť.  Nezabudnite na 
odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. 
Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zladiť, 

m všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným 

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných 
škvŕn, zostatkov lepidlá. Celý povrch zdrsniť brúsnym 

150.  Nerovný povrch, 
trhliny vyrovnajte, potom všetko potiahnite raz alebo 
dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.     

Obsah balenia vsypte do príslušného množstva vody. Pre 
3.5 l, vody Všetko 

dôkladne premiešajte mechanicky. Potom pridajte malé 
RUST & PATINA ACTIVATOR (cca. 5 

ml/2kg čo sa rovná jednému úzaveru fľaše) a opätovne 
premiešajte. V prípade práce na plochách väčších ako 

a výnosnosti jednotkového blaenia je 
nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom 

Výrobok je vhodný pre použitie po dobu 1 - 2 hodín po 

Detaily sú k dispozícii na webových stránkach 
hnickom liste Dekoratívneho efektu   

1.84 g/cm3 (278 g/100 ml 

Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.    
5.9 g/cm3 (278 g/100 ml vody); priamo po 

C pri vlhkosti vzduchu 50%. 
Suchý na dotyk: po 12 hodinách od nanesaní. 

teplá voda s mydlom.  

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej 
Nepoužívajte čistiace prostriedky.  Vyčistite 

ODPORÚČANÉ ZÁKLADNÉ NÁTERY
CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300
PODMIENKY NANÁŠANIA  
Teplota nanášania +10ºC až +30ºC  
SKLADOVANIE A PREPRAVA 
Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty  +5
+25oC. Produkt citlivý na mráz.  
Chráňte pred slnečným žiarením. 
MINIMÁLNA TRVÁNLIVOSŤ: 18 mesiacov od dátumu v
v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale) 
BALENIE 
2kg, 10kg 
VÝNOSNOSŤ Z BALENIA DO 
2 kg: 5  m2, 10 kg: 25 m2 
ATESTY / NORMY 
PN: PN-EN 998-1:2012 (CR) 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný.
 

 
 
Výstražné slovo:  
NEBEZPEČIE 
 
Výstražné upozornenia:  
H228: Horľavá tuhá látka. 
H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 
účinkami. 
 
Bezpečnostné upozornenia:  
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného 
ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P241: Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…/ 
zariadenie do výbušného prostredia.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P370+ P378: V prípade požiaru: Na hasenie 
špeciálny prášok na hasenie požiaru kovov.
P391: Zozbierajte uniknutý produkt.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s 
miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými 
predpismi. 
  
Obsahuje:  
Meď: CAS-No.: 7440-50-8, EC-No.: 231
 
Horľavý výrobok. V prípade požiaru používajte hasiace 
metódy vhodné k podmienkom prostredia. 
V prípade kontaktu s kožou premývajte veľkým množstvom 
vody s mydlom. V prípade podráždenia kože obráťte sa na 
lekára. 
V prípade kontaktu s očami: vypláchnite vodou. Vyhnúť sa 
silnému prúdom, vzhľadom na riziko poškodenia rohovky.  
prípade sensibilizácii obráťte sa na lekára. 
Inhalačná otrava: zapewnić dostęp świeżego vzduchu.  V 
prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho l
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ODPORÚČANÉ ZÁKLADNÉ NÁTERY 
CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300 

ºC   

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty  +5oC - 
 Produkt citlivý na vlhkosť.  

Chráňte pred slnečným žiarením.  
18 mesiacov od dátumu výroby 

v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)  

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný. 

Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 

Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného 
Nefajčite. 

Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…/ 
zariadenie do výbušného prostredia. 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
V prípade požiaru: Na hasenie použite 

špeciálny prášok na hasenie požiaru kovov. 
Zozbierajte uniknutý produkt. 
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s 

miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými 

No.: 231-159-6 

Horľavý výrobok. V prípade požiaru používajte hasiace 
metódy vhodné k podmienkom prostredia.  
V prípade kontaktu s kožou premývajte veľkým množstvom 
vody s mydlom. V prípade podráždenia kože obráťte sa na 

taktu s očami: vypláchnite vodou. Vyhnúť sa 
silnému prúdom, vzhľadom na riziko poškodenia rohovky.  V 
prípade sensibilizácii obráťte sa na lekára.  
Inhalačná otrava: zapewnić dostęp świeżego vzduchu.  V 
prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.  
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V prípade požitia: vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody 
V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára. 
Podrobné informácie možno nájsť v technickom liste 
 
 
POZNÁMKY 
Dôkladne mechaniky zmiešať výrobok pred použitím, 
vyhnúť sa vzniku prachu. V prípade práce na plochách 
väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového 
blaenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v 
jednom zbernom balení. 
Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných 
farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, 
textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite 
ostatných farieb v okolí. 
Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a 
použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, 
nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle.  V každom 
prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne 
práva tretích strán.  
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V prípade požitia: vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody 
V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.  
Podrobné informácie možno nájsť v technickom liste  

Dôkladne mechaniky zmiešať výrobok pred použitím, 
vzniku prachu. V prípade práce na plochách 

väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového 
blaenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v 

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných 
závislé na aplikačnej metóde, 

textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite 

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a 
použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, 

právnom zmysle.  V každom 
prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne 
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