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Vlastnosti:  
Pro zajištění perfektně ošetřeného dřevěného povrchu, který 
vypadá jako nenatřený. 
 
Číslo výrobku:  
9933Eco   Pur 
 
Oblast použití:  
Pro všechny dřevěné podlahy (masivní, parkety, vícevrstvé 
podlahy, a bambusové) a dřevěné povrchy v interiéru. 
Doporučujeme použít na světlé, evropské dřeviny. 
Doporučujeme provedení zkušebního nátěru. 
  
Další technické informace, prosím, vyhledejte v technickém 
listu Ecoline Multi top systém. 
 
Příprava:  
36 hodin před prvním nátěrem vypnout podlahové topení a 
nejprve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy je možné ho opět 
zapnout. 
Poznámka: Ecoline MultiTop nelít při nanášení přímo na povrch, 
ale použít vaničku na barvu.  
Obsah přísady nalijte do laku MultiTop , 2 min dobře 
protřepejte, nechte nádobu 5 minut odstát a znovu protřepejte 
 
Zpracování: 
První nátěr: Ecoline MultiTop s přísadou Pur rychle zpracovat za 
pomoci SAICOS válečku (voda). 
Množství  materiálu: cca.  100 – 120 g/m² 
Doba schnutí: cca. 3-4 hod 
 
Druhý nátěr: Ecoline MultiTop s přísadou Pur rychle zpracovat za 
pomoci SAICOS válečku (voda). 
Množství  materiálu: cca.  100 – 120 g/m² 
Doba schnutí: cca. 3-4 hod. 

 
Důležité: maximálně dva nátěry laku během jednoho dne. 
Mezibroušení: po cca. 6-ti hodinách, zrnitost 150, 
Brusný prach odstranit suchým hadrem nebo vysavačem. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

» přísada pro náš Ecoline Multi Top plus systém   
» perfektně ochráněný povrch 

» vypadá skoro jako neošetřený 
 
 
 
 
 
 
Třetí nátěr:  
Dle potřeby použijeme Ecoline MultiTop s přísadou Pur nebo 
Ecoline MultiTop bezbarvý a rychle naneseme za pomoci SAICOS 
válečku (voda). 
Množství  materiálu: cca.  100 – 120 g/m² 
Doba schnutí: cca. 3-4 hod. 
 
Vydatnost:   
Nanášení se SAICOS váleček-voda. Množství  materiálu: cca.  100 – 
120 g/m², 0,45 litru přísady na 4,55 litru Ecoline Multi top, 5 litrů 
vystačí na cca 45 m2 pro jeden nátěr. Může se lišit dle druhu dřevina 
a struktury povrchu. 
 
Doba skladovatelnosti:   
V  uzavřených nádobách min. 1 rok. Tekutý produkt není odolný 
mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C. 
 
Bezpečnostní pokyny – první pomoc: 
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle 
používaných pro potraviny a nápoje. 
Obsahuje: směs CTI a MTI (3:1) a TMDD. Může vyvolat alergické 
reakce. 
Bezpečnostní listy na vyžádání. 
 
EU- limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/j): 
140 g/l (2010). 
 SAICOS Ecoline Multi top s přísadou Pur obsahuje maximálně 140 
g/l VOC. 
GISCODE: W3+, Identifikace WGK 1 dle německé normy. 
 
Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě 
našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a 
nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků 
od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože 
aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost 
výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu 
pozbývá předchozí platnosti. 
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