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Výrobce: HET spol. s r. o., 417 65   Ohníč u Teplic, Česká republika,  Varianta: TL_KOLORKA HL_2016-11-11 
tel.: 417 810 111, fax: 417 810 114, e-mail: obchod@het.cz, www.het.cz 

Název výrobku:  KOLORKA HEDVÁBNÝ LESK 

Zařazení výrobku:  tónovací barvy a přípravky   
Stručný popis výrobku: přípravek k vytváření reflexních efektů v interiéru 
 
 

Použití: k vytváření perleťově-stříbřitých odleskových 
efektů na vnitřních klasických i disperzních malířských 
barvách a latexech. 
 
Odstín: perleťově bílý až stříbřitý. K dosažení širší škály 
perleťových odstínů lze přípravek tónovat přípravky 
Kolorka. 
 
Ředidlo: neředí se, pro mytí použitého nářadí se použije 
voda 
 
Nanášení: vzorovým válečkem, štětcem, tupováním, 
šablonováním atd. 
 
Podklad: dokonale proschlá interiérová barva 

 
Aplikační teplota: teplota hmoty, prostředí a podkladu se 
musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat 
v rozmezí +5 až +30 °C. 
 
Aplikační postup: nejprve se obsah balení důkladně 
protřepe. V případě potřeby se přípravek natónuje 
výrobkem Kolorka. Aplikuje se dle požadovaného efektu 
válečkovací, linkovací, tupovací, šablonovou či jinou 
technikou. 
Pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti 
zaschnutí a po práci omýt vodou. 
 
Skladování: při +3 až +30 °C. Nesmí zmrznout, chránit 
před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním 
neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti 
minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), 
tj. 36 měsíců od data výroby. 
 
Balení: podle aktuální nabídky – viz ceník 
 
Vlastnosti nátěrové hmoty: 

Klasifikace vnitřní nátěrové 
hmoty 
(ČSN EN 13300, čl. 4.1, 4.2) 

konečné použití: 
dekorace 

typ pojiva: deriváty 
celulózy 

Obsah netěkavých látek  -
sušina (ČSN EN ISO 3251, 
105 °C, 60 min.) 

≥3 % hmotnostních 

≥3 % objemových 

Hustota výrobku cca 1,05 g/cm3 

Zasychání  
(ČSN EN ISO 9117-5, stup. 4; 
WFT 240 µm, t = 20 °C, rel. 

vlhkost vzduchu  = 60 % obj.) 

≥4 hodiny 

Zrnitost (ČSN EN 13300) jemný až střední 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry zaschlého nátěru: 

Lesk (ČSN EN 13300) nehodnoceno 

Odolnost vůči otěru za sucha - 
metoda Clemen  
(PN HET ZM 10-01) 

třída 2 (střední) 

Odolnost proti oděru za mokra 
(ČSN EN 13300) 

třída 5 (není odolná) 

Propustnost pro vodní páru 
(ČSN EN 1062-1) 

třída V1 (vysoká) 

Tloušťka ekvivalentní difúzní 
vzduchové vrstvy sd  
(ČSN EN ISO 7783) 

cca 0,07 m  
(při DFT 80 µm) 

Přídržnost k podkladu  
(ČSN 73 2577) 

≥0,5 MPa 

 

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a obsah VOC 
jsou uvedeny na obalu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto 
technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet 
výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití 
výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo 
na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez 
předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou 
na vyžádání k dispozici u výrobce. 


