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Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a 
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití 
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a 
stupňů lesků jsou vyhrazeny. 

Aviva Effektlasur  4077000030

Bezbarvá vodou ředitelná dekorativní lazura na minerální omítky  pro použití v interiéru, pro 
domácí a komerční užití.   

 

POPIS PRODUKTU 

Obecně Dekorativní lazura na bázi vody s nízkým zápachem pro použití v 
interiéru s mimořádně dlouhou "otevřenou" dobou pro zpracování. 
. 

Speciální vlastnosti a zkušební 
normy 

• Francouzské na řízení DEVL1104875A  o značení produktů na
povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+

Oblasti použití Pro živý / rustikální charakter na jemných až hrubě strukturovaných 
omítkách, jako je Aviva Tiro-Putzgrund 4072050072, stejně tak na 
vnitřní omítky, drsné vláknité povlaky, texturované tapety a skelné 
tkaniny. 

Dbejte, prosím, pokynů v technických listech příslušného produktu. 

ZPRACOVÁNÍ 

Pokyny pro zpracování • Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.

• Nezpracovávejte při teplotě nižší jak + 5 °C a/nebo relativní
vlhkosti vzduchu > jak 80 %.

• Aplikujte technikou stírání, natírání a navíjení.

• Použité nářadí štětec, váleček nebo houbička.

• Aplikujte směrem do kříže pomocí lazurovacího štětce. V
závislosti na požadovaném efektu je možné přepracovat mokrou
houbou.

Technika nanášení Postupy 
nanášení 

Natírání  Stírání  

Vydatnost na 
vrstvu (m²/l) 

8 - 10 pro jemně strukturované omítky 

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování. 

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost. 
Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním 
nátěrem. 
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Doba schnutí  
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu) 
 

 
 

 
 

 

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Doba schnutí je závislá na 
tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti v 
místnosti. 
 

Následná úprava po cca 3 - 4 hod. 

 

Čist ění pracovních nástroj ů 
 

 
 

Ihned po použití vodou. 
 

Naschlé zbytky materiálu odstraňte ADLER Abbeizer Rote Krähe 
95125. 
 

  

PODKLAD 
 

 

Typ podkladu 
 

 

Minerální podklady (omítky, beton), sádrokartonové desky, předem 
upravené materiály na bázi dřeva uvnitř.   
 

 

Kvalita podkladu 
 

Podklad musí být suchý, čistý a bez jakýchkoliv separačních látek,  
soudržný a bez dělících částic. 
 

Dodržujte prosím ÖNORM B 2230 část 2.  
 

Viz také VOB, část C, DIN 18363, odstavec 3; Malířské a lakýrnické 
práce. 
 

Staré nátěry s nedostatečnou přilnavostí musí být dokonale 
odstraněny. 
 

 

Příprava podkladu 
 

 

• Pokud je podklad suchý, čistý a soudržný, není nutná příprava a 
penetrace podkladu. 
 

• Drobné trhlinky, otvory nebo nerovnosti vyspravit vhodnou 
sádrovou stěrkou.  

 

Omítka skupiny P II a P III 
Nově nanesené omítky nechejte 3 až 4 týdny vyzrát. Omítkou 
opravené místa musí být dobře navázány a vysušeny.  
 

Sádra a vrchní omítka skupiny P IV a P V 
Odstraňte veškerý sintrovaný plášť a aplikujte základový nátěr 
pomocí Aviva Tiefengrund WV 4074000200.   
 

Sádrokartón 
Tmelení ( nerovnosti ) zbrousit a důkladně odstranit prach.  
Podkladový nátěr s Aviva Tiefengrund WV 4074000200 zředěný 1: 1 
vodou.   
 

Důkladn ě omyjte a aplikujte základní nát ěr ADLER Tiefengrund 
WV 4074000200 
 

Betónové plochy 
Špinavé usazeniny, separační prostředky nebo nánosy prachu vyčistit 
mechanicky. U vysoce savého betonu naneste jeden nátěr ADLER 
Tiefengrund WV 4074000200. 
 

Nosné povrchové úpravy 
Lesklé povrchy a lakové vrstvy zdrsnit.  
 

Klihové barvy  
Důkladně umyjte a naneste Aviva Tiefengrund WV 4074000200. 
 

Dřevo a d řevité materiály 
1 - 2 x ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005  
 

Dbejte, prosím, pokynů v technických listech příslušných produktů. 
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 

 

Základní nát ěr 
 

 

1 x Aviva Tiro-Putzgrund 4072050072 nebo požadovaný odstín 
interiérové barvy Aviva.   
 

Dbejte, prosím, pokynů v technických listech příslušných produktů. 
 

 

Vrchní nát ěr 
 

1 x Aviva Effektlasur W30 4077000030 tónovaná 
 

 
 

 

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ 
 

 

Velikost balení  
 

 

1 l; 3 l  
 

Barevné odstíny/stupe ň lesku 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Báze W30 4077000030 
 

Další odstíny je možné namíchat pomocí tónovacího systému 
ADLER  Color4you   
 

• Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je zapotřebí na 
jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní 
šarže. 

• Způsob nanášení a množství, stejně jako krycí síla, značně 
určují barevný odstín. 

• Doporučujeme provést odstínový vzorek na původním podkladu, 
následně vyhodnotit konečný výsledek s vybranou systémovou 
skladbou. 
 

 

Doplňkové produkty 
 

Aviva Tiro-Putzgrund 4072050072 
Aviva Tiefengrund WV 4074000200 
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 
ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005   
 

  

DALŠÍ INFORMACE 
 

 

Trvanlivost / skladování 
 

  
 

 

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách. 
 

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, 
mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C). 
 
 

 

Technické údaje 
 

 

Obsah těkavých 
organických 
sloučenin (VOC) 

EU-mezní hodnota pro Aviva Effektlasur  A/l): 
200 g/l (2010). Aviva Effektlasur obsahuje < 1 
g/l VOC. 

 
 

 

Kód produktu  
pro barvy a laky 
 

 
 

Emulze M-DF01 neobsahují rozpouštědla 

 

Bezpečnostní údaje 
 

 
 

 

Dbejte prosím na příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální 
verzi najdete na webových stránkách www.adlercesko.cz  
 

Recyklovat pouze prázdné nádoby. Zbytky kapalných materiálů 
mohou být likvidovány jako odpad z nátěrových hmot na bázi vody, 
sušených zbytků materiálu jako vytvrzených nátěrů nebo domácího 
odpadu. 
 

 


