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Vrchní saténová nátěrová hmota na dřevo, mikroporézní, na bázi akrylátových 
pryskyřic ve vodní fázi

ELASTOP HYDRO SATIN

Užitné vlastnosti:

Určení: - Vysoce kvalitní ochrana dřeva a jeho derivátů
- Přizpůsobená i pro exotické dřeviny jako teak, iroko, sipo, …….
- Vhodná pro nové i renovační práce

Popis

- Mikroporézní
- Velmi dobrá pružnost hotového nátěru při rozměrových změnách podkladu
- Rychlé schnutí
- Vynikající ochrana dřeva před povětrnostními vlivy a UV záření
- Vynikající přilnavost a schopnost penetrace podkladu díky velmi malým částicím
- Velmi dobrá kryvost
- Omezuje působení taninu
- Hydrofobní
- Snadná aplikace
- Vysoká trvanlivost a odolnost proti žloutnutí
- Preventivní působení proti řasám a houbám

Charakteristika

Měrná hmotnost: 1,35 Kg/L
Objemový: 41%
Váhový: 56%

Obsah sušiny:

VOC: Mezní hodnota pro tento produkt: 130 g/L (2010)
Výrobek obsahuje maximálně 129 g/L

Odstíny: dle vzorkovnice TOTEM

Skladování: 12 měsíců v originálním neotevřeném balení.
Skladujte na místě chráněném před mrazem a horkem.

Balení:
Báze pro tónování:

Bílá 1L, 3L a 10L, odstíny 1L a 3L
PA, MA, TA, RA, YA

Prováděcí pokyny

Ředění: Štětec, váleček – připravený k použití, v případě potřeby do 5% vodou. V případě
použití jako základní nátěr (penetrace) do 10% vodou.
Stříkaní: cca 10% vodou

Příprava výrobku: Před zahájením aplikace důkladně promíchat a zkontrolovat odstín
Aplikační nářadí: Štětec, váleček (mikrovlákno 5mm), pistole. Nedoporučuje se aplikace pěnovým

válečkem.

interiér/exteriér

Vzhled filmu: Napjatý, stupeň lesku 35 – 40 pod 60°

Vydatnost: 10-14 m2/L v závislosti na povaze a struktuře podkladu a na způsobu nanášení
(orientační, uvedeno pro jednu neředěnou vrstvu na hladkém podkladu, dle normy
NF T 30-073)

Doba schnutí: (orientační při 20°C a 65% relativní vlhkosti)
Nechytá prach:  30 min
Suchý na dotyk: 1 hod.
Přetíratelný:  4 hod.

Podmínky nanášení:   Teplota podkladu a okolního prostředí v rozpětí od +5°C do + 28°C, podklady 
nesmí být zmrzlé. Nátěr doporučujeme provádět v prostředí, kde není vysoká 
vzdušná vlhkost. Rozhodně neaplikovat za deště nebo sněžení.
Plochy a konstrukce, které nemají být natřeny chraňte pečlivě před potřísněním
(maskovací pásky, krycí fólie apod.), případné odstřiky otřete okamžitě vlhkým
hadříkem. Po zaschnutí je odstranění velmi obtížné.

Čištení nářadí: Vodou před zaschnutím
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Veškeré podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Výrobek ELASTOP
HYDRO SATIN (přípravek) není dle zákona č. 157/1998 Sb., ve znění novely č. 
352/99 Sb., klasifikován jako nebezpečný. Zamezte styku s kůží a očima. Nevde-
chujte aerosol. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice (při stříkání také 
ochranné brýle nebo obličejový štít).
První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým
množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.
V případě potřeby vyhledejte lékaře. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy
a zásadami.

Systémy nanášení výrobku

Hygiena a bezpečnost

Tento technický list má za cíl informovat naše zákazníky o vlastnostech našeho výrobku. 
Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech. Nicméně tyto informace 
nemohou nahradit popis přizpůsobený povaze a stavu natíraných podkladů. Z důvodu 
neustálého technického rozvoje je na našich zákaznících, aby si u našich prodejců ověřili, 
že tento technický list nebyl pozměněn pozdějším vydáním.

Konzultujte příslušné technické listy (TOL-PRIM U) nebo se poraďte se svým
prodejcem TOLLENS.

Běžně namáhané prvky Silně namáhané prvky
(vodorovné plochy apod.)

Impregnace
1 vrstva  

ELASTOP HYDRO SATIN
ředěná do 10% vodou

1 vrstva TOL-PRIM U

Vrchní nátěr 1 až 2 vrstvy 
ELASTOP HYDRO SATIN

2 vrstvy 
ELASTOP HYDRO SATIN

Podklady:   Nenatřené – dřevo a jeho deriváty včetně exotických dřevin (teak, iroko, sipo,)

Natřené – výše uvedené podklady natřené dostatečně přídržnými starými nátěry

Známé nekompatibilní podklady :
- západní červený cedr
- MDF desky
- V případě nejasností kontaktujte svého dodavatele TOLLENS

Příprava podkladů:   Nenatřené – podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, 
musí být suché, pevné a soudržné, nesmí být zmrzlé. Podklady dále nutno očistit 
od prachu, mastných skvrn, výpotků pryskyřic a všech nečistot, které by mohly 
snížit přilnavost nátěru k podkladu. Pro docílení optimálního výsledku by podklady 
měly být rovné a hladké, většinu nerovností a vad podkladu není tato nátěrová 
hmota schopna zamaskovat.
Natřené – mikroporézní a dostatečně přídržné staré nátěry pečlivě očistit, odmastit 
a jemně přebrousit. Před aplikací na staré (mikroporézní) lesklé nátěry je jejich 
přebroušení povinné. Velmi staré a problematické nátěry odstranit (broušení, 
opálení nebo chemicky), podklady následně pečlivě očistit a dále postupovat jako
při přípravě podkladů nenatřených.
V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte se svým
nejbližším prodejcem.
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