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Užitné vlastnosti:

Urèení:

Vhodná jak pro nové práce, tak rovnìž pro renovace a rekonstrukce 
Ochrana a dekorace stìn a stropù v interiérech 

 
   v suchém prostøedí

Jednoduchá aplikace, rychlé schnutí
Velká vydatnost, velmi dobrá kryvost a plnivost
Nezmýdelnitelná, excelentnì hladká, hluboce matná
Otìruvzdorná, omyvatelná
Obsahuje antikorozní pøísady
Je držitelem francouzského ekologického oznaèení  

   „NF ENVIRONNEMENT“

Charakteristika

Mìrná hmotnost: 1,58 kg/L

Obsah sušiny: Objemový: 44%
Váhový: 64%

VOC: Tento výrobek obsahuje maximálnì 29 g/L VOC.
Limitní hodnoty EU pro tento druh výrobku: 75 g/L (od r.2007) a 30 g/L 
(od r.2010).

Vzhled ?lmu: matný (stupeò lesku < 2 pod 60°)

9 až 11 m2/L v závislosti na povaze podkladù a zpùsobu nanášení 
(orientaèní, uvedeno pro 1 neøedìnou vrstvu na hladkém podkladu)

Vydatnost

Doba schnutí: (orientaèní pøi 20°C a 65% relativní vlhkosti)
Suchý: 1 hodina
Pøetíratelný: 4 hodiny

Odstíny: Bílý a odstíny z TOTEM PASTEL, a vybrané z GRAND TOTEM realizovatelné z bází 
bílé a C

Skladování: 12 mìsícù v originálním neotevøeném balení. 
Skladujte na místì chránìném pøed mrazem a horkem.

Balení: 5 L a 15 L

Provád ì cí pokyny

Øedìní: Štìtec, váleèek: pøipraveno k použití.
První vrstvu je možno øedit cca 10 až 20% vodou v závislosti na poréznosti 
podkladu.

Pøíprava výrobku: Pøed použitím dùkladnì promíchejte a zkontrolujte odstín.

Aplikaèní náøadí: Štìtec, váleèek (s polyamidovou strukturou s délkou vlasu 12 až 14 mm)

Èištìní náøadí: Vodou okamžitì po použití.

IDROTOP MAT

Interiér

Vrchní nát ì rová hmota matná na bázi akrylátových prysky ø ic  

Podmínky nanášení: Teplota vzduchu a podkladù nesmí bìhem zpracování a schnutí klesnout pod +5°C

a pøesáhnout +28°C. Plochy a konstrukce, které nemají být natøeny (napø. okna,

dveøe, podlahy apod.) chraòte peèlivì pøed potøísnìním (maskovací pásky, fólie, 

noviny apod.). Eventuální odstøiky nebo potøísnìní oèistìte okamžitì vodou, po

zaschnutí je odstranìní barvy velmi obtížné. Teploty a další speci?cké podmínky

bìhem provádìní prací doporuèujeme zaznamenávat do stavebního deníku.   
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Pøíprava podkladù: Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí 
být suché, pevné, soudržné a čisté. Nové omítky a betony musí být dostatečně 
vyzrálé. Podklady dále doporučujeme co nejlépe očistit od prachu, mastných skvrn 
a jiných nečistot, které by mohly snížit přídržnost nátěrů k podkladům. Poškozená 
místa nutno opravit dle charakteru původního podkladu. Podklady by měly být 
rovné, s rovnoměrnou strukturou a savostí. 
Natřené: dostatečně přídržné nátěry očistit, odmastit a přebrousit (matování) 
- nutné. Velmi staré a problematické nátěry doporučujeme nejlépe odstranit. 
Pečlivě odstraňte prach nebo zbytky starých nátěrů. 
V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte s nejbližším 
prodejcem Tollens

Podklady:   Nenatřené: omítky, betony, sádrokartony, sádrové stěrky a omítky, případně další 
obdobného typu (doporučujeme konzultovat). Dřevo a jeho deriváty s výjimkou 
dřevin exotického charakteru (např. týk, iroko, západní červený cedr apod.). Kovy 
opatřené vhodným antikorozním základem.
Natřené: výše uvedené podklady natřené starými dostatečně přídržnými 
jednosložkovými nátěrovými hmotami.
Známé nekompatibilní podklady: plastické tapety.
U jiných nebo nejednoznačných podkladů doporučujeme konzultaci s Vaším 
nejbližším prodejcem Tollens.

Podklady Kovové podklady Ostatní kompatibilní podklady 
a základy

Penetrace nebo 
základní nátěr

1 vrstva Tol-Metaux 
nebo Tol-Facer 1 vrstva Oxygen Impress  

nebo Idrotop Prim

Vrchní nátěry 2 vrstvy IDROTOP MAT

Systémy nanášení - aplikace nátěrových hmot

Veškeré podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu výrobku Idrotop Mat. 
Přípravek Idrotop Mat není klasifikován jako nebezpečný. Zamezte styku s kůží
a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. První pomoc: při 
potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůží omyjte velkým množstvím vody 
a mýdlem. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru čisté vody. 
V případě potřeby nebo při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Jinak se řiďte 
obecně platnými předpisy.

Hygiena a bezpečnost

Tento technický list má za cíl informovat naše zákazníky o vlastnostech našeho výrobku. 
Uvedené informace se zakládají na našich souèasných znalostech. Nicménì tyto informace 
nemohou nahradit popis pøizpùsobený povaze a stavu natíraných podkladù. Z dùvodu 
neustálého technického rozvoje je na našich zákaznících, aby si u našich prodejcù ovìøili, 
že tento technický list nebyl pozmìnìn pozdìjším vydáním.

ve vodní fázi

IDROTOP MAT

Interiér

Vrchní nátěrová hmota matná na bázi akrylátových pryskyřic  




