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POPIS VÝROBKU  
Speciální povrchový nátěr pro povrchy stěn a stropů, které vyžadují vysokou úroveň hygieny. Přípravek obsahuje aktivní stříbro jako účinnou 
látku, která brání růstu bakteriálních kmenů na natíraných plochách. Produkt byl testován v souladu s normou ISO 22196 s expozičním časem 
24 hodin. 
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

 Povrchy stěn a stropů v prostorech, v nichž se předpokládá, že povrch má vynikající odolnost proti opotřebení a vysokou úroveň 
hygieny. Např. haly, schodiště, nemocniční chodby, pokoje pacientů, a další takové zařízení, v nichž jsou povrchy stěn více 
namáhané. 

 Beton, sádra, plniva a cihlové povrchy a nejběžnější stavební deska v prostoru interiéru. Vhodný jak pro první aplikaci, tak i pro 
údržbu. 

  
  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY    

  
BARVA:  A  

BAREVNÉ ODSTÍNY Světlé barvy tónované podle Tikkurila Symphony vzorníku 

KONEČNÝ EFEKT   Polomatný         

KLASIFIKACE EMISÍ STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ 

M1  

VYDATNOST Cca 5-8 m2 /l 

BALENÍ 2,7l, 9l, 18l.   

ŘEDIDLO Voda   

APLIKACE Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí 
Tryska: 0,015"- 0,021" 
Ředění: 0-5% objemových 

DOBA SCHNUTÍ (23°C) relativní 
vlhkost vzduchu RH 50% 

Suchý na dotek po cca 2 hodinách 
Přetíratelný po cca 4 hodinách 

ODOLNOST VŮČI MYTÍ Výborná. Odolává i čistícím a dezinfekčním prostředkům používaným v nemocnicích. 

ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI SFS-EN 13300 třídy I, ISO 11998  

CHEMICKÁ ODOLNOST  Odolává rozpouštědlům, jako je např. lakový benzín. 

TEPELNÁ ODOLNOST 85°C, ISO 4211-2 a ISO 4211-3  

OBSAH PEVNÝCH ČÁSTIC Cca 40% 

HUSTOTA Cca 1,2 kg/l, ISO 2811 

STANOVENÍ  
ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITY 

Baktericidní účinek produktu byl testován v souladu s ISO 22196. Použité bakteriální 
kmeny: Staphylococcus aureus ATCC 6538P a Escherichia coli ATCC 8739 po dobu 24 
hodin. Aktivní stříbro je účinné proti mnoha druhům mikroorganismů, včetně 
následujících: 
Gram-negativní bakterie: Pseudomonas aeruginosa, P. stutzeri, Enterobacter cloacae, 
E. coli, Klebsiella pneumoniae. 
Gram-pozitivní bakterie: S. aureus, S. epidermidis, Enterococcus faecium, E. faecalis. 
Bakterie odolné vůči antibiotikům: MRSA, VRE, multirezistentní P. aeruginosa, 
vankomycin rezistentní Enterococcus faecium. 
Kvasinky a plísně: Candida glabrata, C. albicans, C. tropicalis, Saccharomyces 
cerevisiae. 

EU VOC 2004/42 / EC [limitní 
hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)] 

Argentum 20 obsahuje VOC max. 30 g/l. 

SKLADOVÁNÍ 
Chraňte před mrazem. Skladujte na suchém a chladném místě, nevystavujte přímému 
slunečnímu záření. Nádobu pečlivě uzavřete pro budoucí použití. Namíchaná barva 
nebo otevřená plechovka nevydrží dlouhodobé skladování. 

  
 
NÁVOD K POUŽITÍ:  
PODMÍNKY APLIKACE: Celý povrch musí být suchý, teplota minimálně 10°C a relativní vlhkost vzduchu méně než 80%. 
PŘÍPRAVA PODKLADU:  
Nenatřené povrchy: Očistěte povrch od nečistot a prachu. V případě potřeby vyrovnejte povrch s vhodným Presto nebo Prestonit Filler a 
vyschlý povrch přebruste. Odstraňte veškerý brusný prach. Povrch základujte s Ässä 1 nebo Luja Universal Primer. 
Předtím natřené povrchy: Očistěte povrch s čisticím prostředkem Maalipesu podle návodu. Odstraňte uvolněnou a odlupující se barvu. 
Přebruste tvrdé a lesklé natřené povrchy. Vyplňte díry a praskliny a vyrovnejte povrch s vhodným Presto nebo Preston it Filler. Vyplněné oblasti 
základujte s Ässä 1 nebo Luja Universal Primer. 
 
 
APLIKACE:  
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První aplikace: Argentum 20 před použitím dobře promíchejte. Aplikujte 1-2 vrstvy s válečkem, štětcem nebo stříkací pistolí. 
Údržbové natírání: Ošetřený povrch si zachovává svou funkčnost při dodržení intervalu natírání. Povrch ošetřený s Argentum 20 musí být 
natíraný se stejným produktem, aby byly zachovány jeho vlastnosti. Pokud by byl povrch ošetřen s jinými produkty, ztratí své speciální 
vlastnosti. 
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Nářadí omyjte vodou. K odstranění mírně ztvrdlé barvy se doporučuje použít Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí). 
POKYNY PRO ÚDRŽBU: Po natírání je třeba s povrchem zacházet opatrně po dobu několika týdnů, protože produkt dosáhne svou konečnou 
tvrdost a odolnost za normálních podmínek asi po měsíci. Pokud je nutné povrch vyčistit dříve, očistěte ho lehce měkkým kartáčkem nebo 
hadříkem. 
Povrch čistěte neutrálním čisticím prostředkem (pH 6-8) s vlhkým hadříkem, houbou nebo kartáčkem. Znečištěné povrchy očistěte použitím 
mírně alkalického čisticího prostředku (pH 8-10). Po vyčištění povrch důkladně opláchněte. Při míchání roztoku dodržujte ředicí pokyny výrobce 
čistícího prostředku. 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pečlivě prostudujte. Bližší informace o 
škodlivých vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta. 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte úniku do kanalizace, vodních toků a půdy. Prázdné obaly a zbytky produktu likvidujte v 
souladu s místními předpisy.  
  

VVýýrroobbccee::    
Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, 
www.tikkurila.com 

DDiissttrriibbuuttoorr::    
Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz 
  
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita 
výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek 
použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo 
pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.  


