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                                      ADDITIVO GOLD G 100 

 

 
Technický list SC 00221 
 

NÁZEV: ADDITIVO GOLD G 100 
TYP: Zlatá přísada na vodní bázi 

POUŽITÍ: Přidává se do produktů KLONDIKE a KLONDIKE LIGHT k získaní zlatých         
odstínů 

CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.215 ± 30 gr/LT. při teplotě 25°C 
 Vydatnost: LT. 0,100 pro LT. 1 KLONDIKE nebo 

KLONDIKE LIGHT LT. 0,250 pro LT.2,5 
KLONDIKE nebo KLONDIKE LIGHT 

 Estetický efekt: zlaté odlesky 
 Viskozita: = = = 
 Zabarvení: zlaté 

 Balení: LT. 0,100 - LT. 0,250 

   
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotek: = = = 
 Přetiratelný: = = = 
 Zcela suchý: = = = 
   
 
PŘÍPRAVA POVRCHU: 

 
 

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ: ředění:  připravený na požití. Přidejte do 
KLONDIKE nebo KLONDIKE LIGHT a 
dobře promíchejte. 

APLIKACE: způsob: štětec, kovové nerezové hladítko 
 

 počet nátěrů: 2 vrstvy 
 
APLIKAČNÝ CYKLUS: 

 
Přidejte ADDITIVO GOLD G 100 do již natónovaného balení KLONDIKE nebo 
KLONDIKE LIGHT a dobře promíchejte. 

 
TEPLOTA APLIKACE: 

 
od +5°C do +30°C. 
 

SKLADOVÁNÍ: ujistěte se, že je nádoba důkladné uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě 
od +10°C do +30°C. 
 

STABILITA: = = = 
POZNÁMKY: Důkladné promíchejte produkt před použitím. Pracovní nástroje mají být 

umyté vodou bezprostředně po použití.   
  

http://www.dekorativne-natery.sk/


 
------------------------------------------------------  www.dsluxdecor.cz  ------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Strana 2 z 2 
Distribútor pro ČR: DSluxdecor s.r.o., Malešická 49, Praha 3, 130 00,  
Informace : tel: +420 751 606 007, valpaint@dsluxdecor.cz,  www.dsluxdecor.cz 
 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  A 
LIKVIDACE 

 
Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečítat 
celý návod a Bezpečnostní list. 
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými 
ochrannými prostředky. V případe kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete 
vodou a poraďte se s lékařem.  
Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú 
uvedené v Bezpečnostním liste. 
 
Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím 
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.  
 
Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb o odpadech. Zlikvidujte v souladu 
s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení. 
Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím 
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.  
 
Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb o odpadech. Zlikvidujte v souladu 
s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení. 
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