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INVISIBLE TOUCH G 0

Vrchný náter na báze vody pre interiér s naturálnym/prírodným 
efektom. 

POPIS: 
“INVISIBLE TOUCH” je ekologický náter na báze vody určený na ochranu drevených 
povrchov, ktorým zaručuje výborný prírodný efekt na dotyk a aj vzhľadom porovnateľný 
so surovým/neupraveným drevom. Vhodný pre použitie na strechy, dvere a nábytok vo 
všeobecnosti. Nemení pôvodnú farbu dreva.  
Výrobok môže byť tužený pomocou katalyzátora 4100-2K s pomerom 10 : 1 náter : 
katalyzátor. 
Výrobok “INVISIBLE TOUCH” rešpektuje životné prostredie a zdravie pracovníkov. 

CHEMICKO-FYZIKÁLNE CHARAKTERISTIKY: 
Vzhľad: - časť A: priesvitná belavá kvapalina

- časť B: priesvitná kvapalina
Pomer pri tužení: A : B = 10 : 1
Teplotný rozsah pri použití: od +5 °C do +30 °C

Stupeň lesku (gloss): hlboký mat  
Životnosť zmesi (“Pot life”): 2 - 3 hodiny po zmiešaní 
Bez prachu: ≈ 30 min. 
Doba schnutia: - pretierateľný po uplynutí ≈ 6 hod.

Výťažnosť: ≈ 50 - 100 ml/m2 jeden náter 
Čistenie: vodou. 

SPÔSOB POUŽITIA: 
Príprava povrchu: 
Ak je to potrebné podklad prebrúsime, čím dosiahneme hladký a čistý povrch, bez 
olejov, mastnôt, voskov, silikónov alebo starých náterov. 
Nanesieme výrobok “NATURA HOLZMASSE BASE”, zmiešaný s drevenými pilinami, 
pomocou ktorého vyplníme trhliny a nerovnosti a/alebo vyrovnáme povrch a zjednotíme 
jeho absorpčnú kapacitu.  Po uplynutí 1-2 hodín prebrúsime povrch brúsnym papierom 
so zrnitosťou 320. Pred aplikáciou náteru z povrchu starostlivo odstránime prach 
a očistíme ho pomocou handry. Na hladký a vhodne prebrúsený povrch, očistený od 
olejov, mastnôt, voskov, silikónov a zvyškov starých náterov, aplikujeme výrobok 
“INVISIBLE TOUCH” v dvoch alebo troch náteroch (50-100 ml/m² každý), v závislosti 
od požadovaného finálneho výsledku a to pomocou striekania (pokiaľ možno) alebo 
štetcom. 
Jednozložkový náter - aplikujeme výrobok a po uplynutí 6-12 hodín prebrúsime 
povrch brúsnym popierom so zrnitosťou 320, starostlivo odstránime všetok prach 
a pretrieme antistatickou handrou. Potom aplikujeme druhý náter výrobku “INVISIBLE 
TOUCH”. 
Dvojzložkový náter - výrobok zmiešame s katalyzátorom 4100-2K v pomere 10 : 1, 



dobre premiešame a pridáme 5-10% vody (pokiaľ možno demineralizovanej) a znovu 
premiešame. Po uplynutí 10 minút aplikujeme výrobok, potom počkáme 6-12 hodín 
a následne povrch prebrúsime brúsnym papierom so zrnitosťou 320 alebo brúsnou 
vlnou. Potom starostlivo odstránime všetok prach a povrch očistíme antistatickou 
handričkou. Následne aplikujeme druhý náter výrobku “INVISIBLE TOUCH”. 

Ďalšie informácie: 
Výrobok musí mať pred použitím izbovú teplotu. 
Používajte čisté nádoby a náradie. 
Nádobu s výrobkom po otvorení spotrebujte v čo najkratšom možnom čase. 
Pre dosiahnutie rovnomernej povrchovej úpravy aplikujte rovnaké hrúbky náteru 
a dodržiavajte odporúčané množstvá. 
V prípade pórovitých druhov dreva na dosiahnutie rovnomernej povrchovej úpravy vždy 
aplikujte tri nátery. 

Upozornenia: 
Výrobok určený len pre profesionálne použitie! 
V prípade neznámych druhov dreva si vždy preverte ich kompatibilitu (farbu, obsah 
olejov a živíc). 
Z povrchu dokonale odstráňte všetky zvyšky predchádzajúcich náterov a tým 
dosiahnete jeho rovnomernú finálnu úpravu. 
Vždy si skontrolujte teplotu okolitého prostredia a vlhkosť dreva. 
Chráňte pred priamymi slnečnými lúčmi a vetrajte v priebehu prvých 3 hodín po 
aplikácii. 

BALENIE: 
Výrobok je dodávaný v nádobách s obsahom 1 l, 5 l a 25 l. 

SKLADOVANIE: 
Výrobok skladovať v chladnom a dobre vetranom prostredí. Nádobu s výrobkom po 
použití dobre uzatvoriť. Skladovať vo vzdialenosti od zdrojov tepla, voľných plameňov, 
iskier a iných zápalných zdrojov. Chráňte pred mrazom! 

UPOZORNENIA: 
Naše technické listy sú zostavené na základe priemerných výsledkov našich skúšok.  
Technické rady poskytujeme v dobrej viere, predsa len však bez záruky. V skutočnosti sú 
rôzne druhy podkladov, podmienky aplikácie, používané zariadenia, spôsoby riedenia 
súčasťou konečného výsledku a  často mimo akejkoľvek kontroly. Užívateľ si musí sám 
vyskúšať hotové výrobky a preveriť tak skutočnosť, či sú vhodné pre jeho požiadavky. Z našej 
strany je zaručená kontinuita chemicko-fyzikálnych charakteristík. 


