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SIGNE DU TEMPS 
Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. 

 

Popis: 

Dekorativní nátěrová hmota nové generace s efektem dvoubarevné starobylé patiny, na bázi akrylátových pryskyřic a 

100% přírodních barviv. 

 

Popis, klasifikace: 

Dekorativní nátěrový systém skládající se ze speciální základní barvy ,,Base Décorative“ na bázi akrylátových pryskyřic a 

vrchní bílé nátěrové hmoty ,, Seau Signe du temps“ rovněž na bázi akrylátových pryskyřic s přídavkem speciálních 

přírodních barviv pro tónování Signe du temps. 

 

Odstín: 

Všechny odstíny ze vzorkovníku Signe du temps. 

 

Použití: 

• Ochrana a především dekorace mnoha druhů podkladů ve všech typech interiérových prostor a provozů, např. 

kancelářích, bytech, hotelech, obchodech, školách 

• Zejména vhodná k ochraně a dekoraci stěn a stropů v suchých místnostech 

• Vhodná jak pro nové, tak renovační práce a rekonstrukce  

 

Podklady: 

Nenatřené: hladké omítky, pohledové betony, sádrové stěrky, sádrokarton, dřevo, dřevotřískové a cementopískové 

desky, MDF desky, případně další. V případě jakýchkoliv nejasností se poraďte s námi. 

Natřené: všechny výše uvedené podklady natřené dostatečně přídržnými a soudržnými nátěrovými hmotami. V případě 

jakýchkoliv nejasností se poraďte s námi. 

 

Podklad a jeho příprava: 

Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům. Musí být suché, pevné a čisté. Nové omítky 

a betony musí být dostatečně vyzrálé. Podklady by měly být ideálně hladké a s rovnoměrnou savostí. Velmi savé nebo 

jinak rizikové podklady doporučujeme penetrovat vhodnou ředidlovou penetraci (Tol-fix, Tol Prim U). V případě použití na 

kovové podklady musí být tyto podklady před impregnací odmastit pomocí vhodného přípravku. Následně naneste 1-2 

vrstvy Base Décorative. 

Natřené: dostatečně přídržné nátěry očistit, odmastit a přebrousit (matování) – nutné. Velmi staré a problematické nátěry 

doporučujeme nejlépe odstranit. Odstraňte prach nebo zbytky starých nátěrů. Následně aplikujte povinně 2 vrstvy Base 

Décorative. 

 

Aplikace, zpracování: 

Base Décorative: váleček, štětec. 

Seau Signe du Temps: nanášení širokým plochým štětcem, dekorativní úprava malým plastikovým hladítkem. 

Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +25°C. Při aplikacích ve vytápěných prostorách (v zimě) 

doporučujeme ztlumit topení. 

 

Systémy nanášení: 

 

INTERIÉR/ VE VODNÍ FÁZI 
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Podklady Podklady na bázi 
hydraulických pojiv 

Sádra a podobné 
podklady 

Ostatní kompatibilní 
podklady 

Základní nátěr 1 – 2 povinné vrstvy základu base Décorative (viz. také příprava 
podkladu), schnutí minimálně 8hodin 

 
 
 

Vrchní vrstva 

• Ručně a pečlivě promíchanou hmotu nanášejte pomocí 
širokého plochého štětce. Barvu roztírejte od shora 

směrem dolů na ploše o velikosti cca 2 až 3m2. 

• Nechte barvu schnout 5 až 10 minut a poté ji rozetřete 
malým plastovým hladítkem, čímž ji vystínujete a vytvoříte 

požadovaný dekorativní efekt. 

• Nikdy nenanášejte ve 2 vrstvách! 

Schnutí Minimálně 3 hodiny (na dotyk) 

Dodatečná ochrana Nepovinné – pro velmi vysoké namáhání 1 – 2 vrstvy laku 
Polydéco 

 

Specifická doporučení: 

• Během provádění nátěru Signe du Temps dbejte především na to, aby výsledný vzhled byl stejnoměrný po celé 

ploše (stěně, stěnách), které upravujete. 

• Při napojování mezi jednotlivými menšími dílčími plochami, na které si upravovanou plochu nepravidelně, 

rozdělíte, je třeba prováděné přechody upravovat obzvláště jemně a s citem, nejlépe vždy ,,živou do živé“. 

Vyvarujte se přílišnému navrstvení barvy v místech přechodů mezi jednotlivými dílčími plochami. 

• Celou aplikaci doporučujeme nejdříve odzkoušet na menší zkušební ploše. 

• V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností se poraďte s našimi techniky. 

 

Orientační spotřeba (vydatnost): 

Base Décorative: 8 až 10m2/litr 

Seau Signe du Temps: 6 až 8m2/kg 

(v závislosti na povaze a struktuře podkladů a na způsobu nanášení, orientační, uvedeno vždy pro 1 vrstvu na hladkém 

podkladu) 

 

Technické údaje: 
Měrná hmotnost: 1,08kg/l (Signe du Temps) 

Vzhled filmu: Sametově matný, hladký a jemně strukturovaný dle způsobu aplikace. 

Doba schnutí:  Suchý na dotyk: 3hodiny 

  Suchý, vytvrzený: 24 až 48hodin 

 

Čištění a údržba pracovních pomůcek: 

Vodou okamžitě po použití. 

Hygiena a bezpečnost práce: 

Přípravky Base Décorative a  Signe du Temps  nejsou dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění novely č.352/99 Sb., 

klasifikovány jako nebezpečné. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice (při 

stříkání také ochranné brýle nebo obličejový štít).  

 

První pomoc: 

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný 

oděv a kůži omýt vodou a mýdlem. V případě potřeby nebo při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Jinak se řiďte 

obecně platnými předpisy. 

 

Balení a skladování: 
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Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním 

zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data 

výroby v původním neotevřeném obalu. Výrobek nesmí zmrznout. 

 

Balení:  Base Décorative (základ): 2l 

 Seau Signe du Temps (vrchní): 1kg 

Upozornění: 
 
Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +30°C.  

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití. 

 

Likvidace obalů: 
 
Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění 

s firmou EKOBRNO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno dne: 20.3.2019 
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