
 Technický list  
 

INVISIBLE TOUCH            NAT4130 

   

         Transparentní matný ochranný nátěr na dřevo                                 
 
Popis Ekologický interiérový nátěr s voskovým pojivem na vodní bázi, pro ochranu dřevěných 

povrchů. INVISIBLE TOUCH zajišťuje vynikající přirozený efekt se vzhledem i na dotyk 
srovnatelným s původním odstínem. Jedinečným způsobem kombinuje výhody a přednosti 
přírodních olejů a vosků v jednom prostředku. Nátěr je vhodný pro všechny druhy  dřeva, i 
pro světlé dřevo, zachová přírodní barvu dřeva, je téměř neviditelný, dřevo opticky nepůsobí 
trvale mokrým efektem. Ve srovnání s běžnými nátěrovými hmotami je snadno aplikovatelný, 
bez nutnosti podkladového nátěru a  potřeby mezibroušení.  
INVISIBLE TOUCH vytváří stejnoměrné zabarvení a také příjemný hladký povrch. Je tedy 
také velmi vhodný pro finalizaci povrchů upravených křídovou barvou SHABBY 
PROVENCE. INVISIBLE TOUCH - bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí a zdraví 
pracovníků. Odpovídá normě EN 71-3 „Bezpečnost pro hračky“. 

 
 
Způsob aplikace 

                             Obruste podklad, abyste získali hladký a čistý povrch bez mastnoty, olejů, vosků, silikonů a 
staré barvy. Aplikujte INVISIBLE TOUCH ve dvou nebo třech vrstvách (v rozmezí 80-120 
ml / m²) v závislosti na požadovaném provedení, nejlépe štětcem nebo nástřikem.  

                     Upozornění : Používejte čistý obal a nástroje. Každé balení, jakmile je otevřeno, by mělo být 
co nejrychleji zpracováno. Pro rovnoměrný povrch nanášejte silnější vrstvu, dodržte 
doporučené množství. V případě porézních dřevin, aby se dosáhlo hladkých povrchů, 
nanášejte tři vrstvy. 

 

Podklad Dřevo 
Technické 

parametry -  Konzistence     mléčná kapalina 
 -  Zápach     bez zápachu 
 -  Lesk      O gloss  -  (hluboký mat) 
 -  Doba zpracovatelnosti    2 - 3 hod. 
                     -  Zasychání proti prachu:   ≈ 30 min 
                     -  Přetíratelnost      ≈ 6 hod.  
                     -  Čištění nářadí     voda 
 
Ředění  neředí se 
Aplikace stříkání, štětec 

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C 

Vydatnost  cca 8 -12 m² /l  na jeden nátěr        

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Kovové obaly  0,125 ml;  1 l;  5 l; 10 l; 20 l. 

Skladování 

 Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +28 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 24 měsíců od data 
výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Skladovat mimo přímý dosah slunečního záření. 



                                          

                       

                                 

                               Bezpečnost práce a bezpeč. normy   

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte 
po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.                
 
Likvidace obalů 
Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód 
odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11, kategorie odpadu.: O.  Obal  lze po vymytí 
likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly.  Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, 
zamezit úniku odpadu do životního prostředí.  
 
  
Upozornění 
Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce.  Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky  
výsledku.  Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti, určující pro výsledný 
efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. 
U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti. 
 
 
 
 
Rev. červen 2021 
 
                            Paulín CZ, s.r.o., Dominikánské nám.5, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel.777198111; tel .Zlín 732465464 
 

 


