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AMIRÉ LIGHT 
Prieh ľadná dekoratívna farba s trblietkami pre interiér. 

 
CHARAKTERISTIKA: 
Akrylátová povrchová úprava na báze vody pre interiéry s vynikajúcou umývateľnosťou a odolnosťou, ktorá 
umožňuje obohatiť zlatými, alebo striebornými trblietkami už predtým natrené povrchy. AMIRÉ LIGHT sa 
môže aplikovať na akýkoľvek iný druh dekoratívneho výrobku a tiež na umývateľné farby, viacfarebné 
dekorácie a štuky. Na matných povrchoch trblietky  budú vystupovať viac a odrazy budú viditeľnejšie na základe 
priaznivého uhla svetla.  
Výrobok je možné aplikovať na ľubovoľnú umývateľnú farbu, alebo dekoratívnu úpravu. 
 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Nové povrchy stien: Odstráňte zvyšky prachu, špiny a akýchkoľvek nesúdržných častí, ktoré neumožňujú 
správnu priľnavosť výrobku. Aplikujte penetračný náter napr. ADIFIX zriedený podľa odporúčania. 
Po zaschnutí naneste dva vrstvy kvalitnej umývateľnej farby v požadovanej farbe (napr. EUROPEAN PAINT 
VX, ADIDROL B, ADITOP atd.). Po zaschnutí naniesť AMIRÉ LIGHT s valcom so stredne vysokým vlasom.  
Steny už vymaľované: Skontrolujte, či je stav existujúceho náteru vo výbornom stave, bez mastnoty, 
oddeľujúcich a zvetraných častí, ktoré neumožňujú správnu priľnavosť produktu. Pokračovať ako je uvedené v 
nové povrchy stien 
Môže sa tiež aplikovať na povrchy už natrené dekoratívnymi farbami, čím sa obnoví a obohatí povrch.  
Na omietkach alebo výrobkoch na báze vápna sa odporúča aplikovať penetračný náter (napr. ADIFIX zriedený 
podľa odporúčania). 
 
NANÁŠANIE: 
Pridajte Glitter (trblietky v prášku) zakúpený samostatne do „AMIRÉ LIGHT“ a dobre premiešajte. S valcom so 
stredne vysokým vlasom hojne namočenom vo farbe rovnomerne nanášať križovaním v každom smere a čo 
najhomogénnejším spôsobom rozdeliť trblietky. 
 
Odporúčame nenanášať priamo na stenu, ale urobiť poslednú úpravu valca s farbou na mriežke, alebo kartóne: 
cieľom je čo najlepšie zmiešať distribúciu trbliet na valci. Táto operácia sa vykonáva iba pred prvým rolovaním 
na začiatku realizácie. 
 
Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných 
noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako 
špeciálny odpad. S ďalšími  informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov. 
 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická hmotnosť: 1,050 ± 0,020 g/l 
Viskozita (Brookfield pri 20°C):               2 000 ÷ 3 000 (mPa · s) 
Doba schnutia pri 20°C:              4 až 6 hod., mimo dotyk           
Obsah sušiny v hmotnosti:                12% ± 1 
Výdatnosť:    10-12 m2/l v jednej vrstve 
Farba:     transparentná 
Riedenie:                                             neriedi sa  
Pretieratelnosť:                                   najmenej po 5 až 6 hod. 
V.O.C. (g/ℓ):                                     58 g/ℓ ; kat. L / VR limit max. 200 g/ℓ 
Balenie:                                             0,75 a 2,5 litra 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Informácie uvedené v liste sú vyjadrením našich skúseností a technických poznatkov a sú orientačné. Adicolor nemôže niesť zodpovednosť 
za ich použitie, pretože aplikácia produktov prebieha mimo našej kontroly. Údaje a spôsoby, ktoré sú tu uvedené, budú v dôsledku 
akéhokoľvek technického vývoja podliehať zmenám. Tento hárok zruší a nahradí akúkoľvek predchádzajúcu verziu. 


