
Je vodouředitelná dvousložková barva na bázi 
pryskyřice. Může být aplikována přímo na 
jakýkoli povrch bez základního nátěru.
Vhodné pro všechny pokoje v interiéru:

Není vhodné pro:

PŘÍPRAVA:

PŘÍPRAVA POVRCHU: APLIKACE:

PŘÍPRAVA BARVY:
TIPY:

COVERUP je k dispozici
v následujících obalech: 

• Různé soudržné, čisté, suché povrchy bez mastnoty
• Stěny, podlahy, nábytek, pracovní desky a sanitární předměty
• Dlaždice, obklady, kamenina, smalt a kov
• Přírodní nebo barevné omítky, cement a beton (vyzrálý po dobu nejméně 2 měsíců)
• Přírodní dřevo (bez mastnoty), dřevotříska, laminát, kov, hliník, nerezová ocel

• Vápenné barvy, tropické dřevo s oleji např. teak
• Měkké podlahy jako linoleum
• Silikon, plasty a akryl

V obalu COVERUP najdete: Potřebujete:

• Nádoba složky A barevná pryskyřice
• Nádoba složky B tvrdidlo

Obal (velká nádoba) slouží pro smíchání 
obou složek a musí být očištěna od prachu

1.  Pro lepší přilnavost nátěru povrch obruste jemným brusným papírem č. 240. 
Poté prach vysajte a povrch důkladně očistěte.

2. Povrch odmastěte acetonem

•  Všechna kování musí být odstraněna před aplikací barvy na pracovní desky a sanitární předměty.
Aby byl povrch vodotěsný, musí být všude natřen.

•  Dlaždice, obklady a různé desky musí být před použitím COVERUP zcela očištěny acetonem. Spáry
by měly být vyčištěny kovovým kartáčem.

•  V případě nutnosti aplikace vyrovnávací hmoty na bázi cementu na povrch, je nutné ji před aplikací
COVERUP nechat minimálně dva měsíce zaschnout.

•  Nepoužívejte podlahové čistící prostředky, mýdla nebo technický benzín, protože tyto výrobky
mohou zanechávat neviditelnou a mastnou vrstvu, která časem poškozuje přilnavost barvy.

COVERUP se aplikuje flockovým pěnovým válečkem nebo stříkací pistolí (viz. PŘÍPRAVA BARVY):

• Aplikujte COVERUP okamžitě jako klasickou barvu bez základního nátěru
• Při aplikaci dejte pozor, aby se vrstvy nekřížily
• Hmotu dobře rozetřete (flockovým pěnovým válečkem), aby nedošlo ke stékání a tvorbě kapek
•  Některé materiály mohou vyžadovat aplikaci více vrstev např. je-li podklad porézní nebo má tmavý

odstín. V tomto případě musí být dodržena doba schnutí mezi vrstvami 6 hodin.
•  Doba schnutí je 24 hodin při teplotě 20°C.

Nářadí okamžitě očistěte vodou před jeho uschnutím.
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1.  Nalijte celý obsah nádoby A (barevná pryskyřice) do dodané míchací nádoby a dobře promíchejte
čistou špachtlí nebo míchátkem dokud nezískáte tekutou a homogenní hmotu

2. Přidejte obsah nádoby B (tužidlo) a znovu míchejte, dokud není směs homogenní

3.  Míchejte po dobu 5 minut. Nezapomeňte seškrábnout složky ze stěn a pořádně promíchejte obě
složky i na dně nádoby. Obě složky musí být pořádně promíchány.

4. Před aplikací nechte hmotu 5 minut odpočívat

  Pokud máte natírat malé plochy, smíchejte pouze to co potřebujete např. 100ml je dostačující pro 
plochu 1m2 a smíchejte 50% složky A (50ml) a 50% složky B (50ml).
Doporučená okolní teplota při přípravě a zpracování COVERUP je mezi 14°C a 25°C.
 Poznámka pro metalické odstíny: aby se předešlo stopám po válečku, měly by větší plochy jak 1m2 
stříkány stříkací pistolí (tlak nejméně 8 barů)

•  Flockový lakovací váleček 65mm nebo 110mm
(doporučujeme pravidelně měnit váleček, 
abyste dosáhli co nejlepších výsledků)

•  1x čistou špachtli
•  1 x pár ochranných rukavic, čisté boty 

a síťku na vlasy /čepici

0,25 L na +/- 2,5 m2 0,5 L na +/- 5m2

(některé odstíny jsou k dispozici pouze v obalu 0,25 L)
Vydatnost se může lišit v závislosti na podkladu
Testy vydatnosti byly provedeny při pokojové teplotě 20°C.
!!! Při skladování nesmí teplota klesnout pod 5°C !!!

Nezapomeňte pracovat v bezprašném prostředí.

•  Chcete-li získat stejný odstín, při nákupu
více plechovek věnujte pozornost číslu 
šarže výrobku, která by měla být stejná. 

•  Během aplikace a schnutí chraňte barvu
před sluncem, abyste předešli riziku 
žloutnutí. 

•  Pro lepší výsledek doporučujeme před 
aplikací druhé vrstvy povrch přebrousit 
pomocí brusného papíru o zrnitosti č.400.

• Suché na dotek: 3 hodiny

• Doba schnutí mezi vrstvami: 6 hodin

• Doba schnutí: 24 hodin

•  Při nižších teplotách se doba schnutí
prodlužuje. V zimě se doba schnutí 
může až zdvojnásobit.

•  Příklady aplikací a instruktážní video
najdete na www.decoresino.cz

•  Po 24 hodinách schnutí nezapomeňte 
použít COVERUPFINISH dle vašeho 
výběru pro ochranu povrchu a dosažení 
požadovaného vzhledu. 

Doba zpracovatelnosti je 1,5 h.
Po uplynutí této doby již není barva použitelná a nesmí se s ní dále pracovat.


