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Charakteristika 
FINITURA CLASSIC  je dekorativní samonivelační dvousložková vodouředitelná hmota pro ochranu a dekoraci interiérových 
podlah. Výrobek na bázi modifikovaných epoxiuretanových pryskyřic díky svému složení vykazuje vynikající fyzikální a 
mechanické vlastnosti, vysokou chemickou odolnost vůči kyselým a zásaditým čistícím prostředkům, palivům, minerálním 
olejům, rostlinným a alifatickým (mastným) rozpouštědlům. 
FINITURA CLASSIC je vysoce dekorativní, umožňuje vytvářet neomezené množství barevných kombinací a variant. Poskytuje  
prostor pro kreativní řešení podlah.  
 
Použití výrobku 
Interiérové podlahy - obytné a komerční prostory, výstavní a rekreační prostory, strojírenský průmysl, potravinářský průmysl, 
chemický a farmaceutický průmysl, garáže, sklady, dílny. 
 
Technická charakteristika: 
Vzhled                                                              polomat 
Barva                                                                dle vzorkovnice RAL a individuálních požadavků 
Specifická hmotnost kg/l                                  1,40 ± 0,02 
Viskozita při 25ºC                                             3000 ± 1000 mPa s  
Obsah sušiny%                                                90 % 
Vydatnost při síle vrstvy 2,5 - 3 mm / m²          2,5 - 3 kg/m² 
Poměr míchání báze/tužidlo                   báze 79 - tužidlo 21  
Ředění                                                             1 - 2 % vody, pokud je to nutné (v chladných obdobích) 
Čištění nářadí                                                   vodou se saponátem ihned po použití 
 
Mechanická pevnost po 7 dnech při 23°C 
Přilnavost k betonu                                           > 4,5 Mpa 
Tvrdost dle DIN 53505                                      > 80 Mpa 
Odolnost v tahu                                                 > 45 Mpa 
Pevnost v tlaku                                                  > 55 Mpa 
 
Využití v prostorách s teplotou                          od - 22°C do + 70°C 
Doba zpracovatelnosti                                      30 minut při 20°C 
Suché na dotek                                                 6 - 8 hodin při 20°C, v závislosti na teplotě 
Pochůzné                                                          po 2 dnech při 20°C,  v závislosti na teplotě        
Dokončení polymerizace                                   3 - 5 dní při 20°C, v závislosti na teplotě 
Skladovatelnost                                                18 měsíců báze a tužidlo v příznivých klimatických podmínkách 
Aplikační teplota                                               + 8 až + 28°C při relativní vlhkosti nižší než 70% 
Balení                                                               1 kg,  5 kg,  20 kg   
 
Poznámka 
Klimatické podmínky mají vliv na tvrdnutí a chemicko-mechanickou odolnost konečného produktu.  
Aplikujte při teplotě +8 až + 28°C při relativní vlhkosti ovzduší nižší než 70% a vlhkosti podkladu max. 7%. 
 
Pravidla pro aplikaci 
Příprava povrchu 
Povrch důkladně očistěte od prachu a nečistot (není vhodné čistit pomocí vodních vysokotlakých 
zařízení, pokud není dostatek času na opětovné dokonalé vyschnutí podkladu). 
Plochy zpenetrujte vhodným přípravkem: 
- Pro savé, betonové podklady Consolidante Atriafloor s vysokou penetrační schopností 
- Pro nesavé podklady Primer Atriafloor 
- Pro dlažby se spárováním – penetrace Primer Atriafloor + vyrovnání spár Stucco  Atriafloor 
- Pro mramorové podklady – zdrsnit do matu a následně použít Consolidante  Atriafloor 
 
Pozor:  na podlahách se spárami je důležité vyplnit spáry a vyrovnat  plochu s výše uvedenými výrobky. V případě hlubokých a 
širokých spár je nutné vyrovnat v několika vrstvách, dokud není povrch jednotný. 
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Příprava výrobku a aplikace 
Přidejte tužidlo do báze a míchejte při nízkých otáčkách vrtačkou po dobu 2-3 min.  (Báze a tužidlo musí být v poměru 79 
hmotnostních dílů báze : 21 hmotnostním dílům tužidlo).  
Dbejte, aby báze usazená na stěnách nádoby byla také dobře promíchaná s tužidlem. Po důkladném promíchání ihned aplikujte 
výrobek na podlahu a zpracovávejte. Připravenou směs zpracovávejte nerezovým hladítkem tak, aby se rozlila stejnoměrně po 
celé ploše. Následně je možné použít speciální váleček (ježek) pro uvolnění vzduchových bublin, které se mohou vytvořit při 
promíchávání v nádobě před samotnou aplikací. 
Upozorn ění: Pokud vytvořená směs (báze a tužidlo) není řádně propojená, změní se doba tvrdnutí a konečné fyzikálně - 
chemické vlastnosti. Při aplikaci šedých, hnědých a jiných intenzivních odstínů, může s ohledem na jejich složení dojít k 
mírnému „obláčkovému“ efektu. Tento efekt není na závadu ba naopak vytváří velice jemné, příjemné přechody. 
 
Minimální doporu čená síla vrstvy 
2,5 - 3 mm - kalkulovaná spotřeba  (na vyrovnaný povrch) 2,5 - 3 kg/m² 
 
Doporu čené pro:  
Veškeré podlahy v interiérech (obytné místnosti, koupelny, hotely, garáže atd.). Podlaha je odolná trvalému působení vody, 
kyselým a alkalickým čisticím prostředkům, mazivům, palivům a saponátům. 
 
Vyvarujte se !  
Podlaha nesmí přijít do kontaktu s agresivními rozpouštědly, koncentrovanými kyselinami a zásadami. 
 
Doporu čené kone čné povrchové úpravy 
Pro zvýšení odolnosti a snadnou údržbu aplikujte Atriafloor Protettivo Cerato a údržbový vosk Cera 
 
Bezpečnostní informace 
Báze a tužidlo jsou klasifikovány jako dráždivé pro oči a pokožku. Dodržujte hygienické standardy dle požadovaných platných 
předpisů pro danou aplikaci. Pro více informací si prostudujte bezpečnostní list. 
 
 
 
Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce 
nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval 
použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití. 
 
 
 


