
 

LUMICCA INCOLORE  
 dekorativní barva   

 

Popis  Transparentní, bezbarvá saténová barva, která je určena jako ochranný 

prostředek v dekorativních systémech ECORSON, např. u efektů travertinu 
či betonu, ale stejně tak v jiných aplikacích, např. na pískovec nebo cihly. 
Na povrchu vytváří jemný film, který chrání před atmosférickými vlivy, navíc 
zvyšuje odolnost na smytí. 
 
Výrobek je základovým nátěrem pro savé povrchy a současně impregnuje, 
čímž zabezpečuje před nadměrným znečištěním. 
 
Lumicca Incolore náleží do rodiny profesionálních ochranně-dekorativních 
produktů (snižuje savost podloží), zakládá se na čisté akrylové disperzi. 

Vlastnosti  • trvalá, 
• snadno se udržuje, 
• odolná na smytí, 
• impregnuje, zabezpečuje, 
• vysoká propustnost vodní páry, 
• vysoká elastičnost, 
• výjimečně jednoduchá v aplikaci i údržbě, 
• je součástí mnoha dekorativních systémů ECORSON. 

Hustota  1,02 +/- 0,05 kg/l 

Odolnost vůči 
drhnutí na mokro 
podle norem: PN-
EN ISO 11998, 
PN-EN 13300  

 třída 1 (< 5 µm po 200 cyklech drhutí) 

Aplikace  ● Před použitím důkladně promícháme tak, abychom získali jednolitou 
konzistenci. 

● Malujeme při okolní teplotě vzduchu od +10oC do +30oC, při relativní 
vlhkosti vzduchu nižší než 80%. 

● V průběhu a po dokončení malířských prací je potřeba prostor větrat pro 
odvedení charakteristického zápachu. 

● Abychom zachovali specifické vlastnosti výrobku, nesmíme jej míchat s 
jinými výrobky. 

Rozředění  Od 50 do 150% (v závislosti na vybraném efektu podle příslušného 
aplikačního listu) 
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Čas schnutí  Následující vrstva po 4 – 6 hodinách;          
   
Plnou vlastnost odolnosti na smytí upravený povrch získává - shodně s 
normou PN EN 13300 - po 28 dnech od skončení malířských prací. 

Počet vrstev  1  

Barvy  Nebarvený produkt 

Čištění nářadí  Po dokončení práce je potřeba nářadí umýt.ą. 

Vydatnost  15-20 m2/l na vrstvu (vždy podle aplikačního listu) 

Příprava podloží  Každý povrch je nejprve potřeba řádně připravit: očistit, zbavit hub a plísní, 
vysušit, odmastit a zbavit odlupujících se zbytků starých barev, špachtlí 
vyplnit praskliny a odstranit nerovnosti. 
 
Povrchy je nutno upravit základovým nátěrem MF CLASSIC nebo MFA 
PLUS v závislosti na jejich stavu, viz instrukce k aplikaci těchto výrobků. 
 
Na čerstvé cementovo-vápenné omítky lze nanášet po 3-4 týdnech ustálení, 
na sádrové omítky po 2 týdnech, na tzv. “suché omítky” můžeme 
bezprostředně po přebroušení. 

Nářadí  Štětec  

Balení  1l, 3l, 5l,14l 

Přechovávání a 
transport 
 
 
 
     

 Výrobek přepravujeme a přechováváme v dobře uzavřených, původních 
nádobách. Musíme jej uchránit před povětrnostními vlivy. Teplota přepravy 
a přechovávání se musí pohybovat mezi +5℃ do +30℃. 
 
Doba použitelnosti výrobku je 24 měsíců od data produkce, a to pouze za 
předpokladu, že produkt je bez otevření řádně uložen v originálním obalu. 

Ekologie  Barva neobsahuje olovo, chróm a rtuť. 
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Komentáře  Informace obsažené v Technickém listu nejsou úplné specifikace. Jsou to 
pouze základní stanovy aplikace výrobku, které jako takové nezbavují 
povinnosti vykonání prací ve shodě s pravidly stavebnického řemesla a 
předpisy BOZP. 
 
Všechny uvedené údaje vychází z laboratorního výzkumu, který byl 
proveden podle příslušných norem, a také z našich nejlepších znalostí a 
zkušenosti z praxe. Dílčí etapy práce vždy plánujeme s ohledem na 
konkrétní podmínky aplikace produktu.   
 
Neneseme odpovědnost za škody vyplývající z použití produktu v 
nesouladu s doporučenými pravidly použití, přechovávání a transportu.  
 
Výrobce nenese odpovědnost za práci těch pracovníků, kteří nemají 
potvrzení o příslušném produktovém školení firmou ECORSON. 

  Před přistoupením k pracím je potřeba seznámit se s obsahem Technického 
listu a Bezpečnostního listu. 
 
Publikace tohoto listu zbavuje platnosti všech jeho předcházejících verzí. 
 
Limit obsahu VOC (těkavé organické sloučiny) (kat. A/e/FW): 130g/I 
(2010), výrobek obsahuje < 130g/l 

  VÝROBEK MÁ POLSKÝ HYGIENICKÝ ATEST PZH A JE V SOULADU S 
POLSKÝMI-EVROPSKÝMI NORMAMI: PN EN 13300 2002, CERTIFIKÁT 
PN EN ISO 9001:2009 
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