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Technický list 

LUXOR 
Dekorativní ochranná pastovitá hmota s metalickým e fektem pro podlahy a st ěny v interiéru   
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Toto vydání 03 2017 nahrazuje všechny předchozí technické listy.  

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoliv nejasností využijte poradenského servisu naší společnosti. 
 

AVIS COLOR s.r.o.- Krátká 388/2 Liberec, tel: 777 212 111 e-mail:aviscolor@oikos.cz  www.aviscolor.cz  www.designfloor.cz 
 

 
 
Charakteristika 
LUXOR je dekorativní pastovitá hmota na vodní bázi, která vytváří speciální metalické efekty. Stejně jako výrobek Biocolor  
umožňuje LUXOR dotvářet finální vzhled povrchů dekorovaných výrobky ArteViva. 
Výrobek je tixotropní.  
Speciální pigmenty výrobku LUXOR jsou světlostálé. 
Paropropustný výrobek zajišťuje přirozené „dýchání“ povrchu. Výrobek na vodní bázi neobsahuje rozpouštědla,  je šetrný k 
lidem a životnímu prostředí. 
K dispozici je v barevném provedení: zlato, měď, bronz, stříbro, bílá a neutrální. 
 
Použití 
LUXOR je určen pro dekorativní úpravu výrobku BIOMALTA v systému ArteViva. 
 
Způsob aplikace 
Na řádně připravený podklad z materiálu BIOMALTA aplikujeme výrobek LUXOR v požadovaném odstínu plastovým hladítkem.  
Nikdy neaplikujeme více než 2 vrstvy výrobku LUXOR. Mezi vrstvami vyčkáme 3 – 5 hodin.  
LUXOR nanášíme plastovým hladítkem, abychom zamezili vzniku tmavých „stop“. Nanášíme na bílou nebo barevnou Biomaltu. 
Pro plnější metalický efekt se doporučuje před aplikací výrobku LUXOR aplikovat jednu vrstvu laku AK. 
 
Vydatnost: 15 - 18 m²/ l v jedné vrstvě dle struktury podkladu 
Balení: 1 l   
Skladování: V chladném a suchém místě, v uzavřeném neporušeném obalu,12 měsíců od data výroby. 
 
Upozorn ění!  
Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem ! 
Výrobek neskladujte při teplotě nižší než +10°C. 
Neaplikujte při teplotě nižší než +10°C. 
 
Čišt ění nářadí: použité nářadí umývat vodou ihned po aplikaci 
Složení výrobku: obsahuje směs polymerních emulzí, emulgátory, koalescenty, nivelační činidla a pigmenty 
Vzhled: kapalina - mléčná nebo barevná 
PH: 8,3 
Hustota: 1kg/l 
Rozpustnost ve vod ě: rozpustný 
Rozpustnost v tuku: nerozpustný 
Hořlavost: nehořlavý 
 
Doprava ADR/RID/IMDG/IATA   
Výrobek nepodléhá. 
 
Registrace ISS: 
Kód není uveden. 
Produkt není nebezpečný. 
 
VOC (směrnice 2004/42/CE): 
Nátěrové hmoty s dekorativními efekty. 
VOC v g / litr výrobku připraveného k použití: 
Maximální limit: 200,00 
VOC výrobku: 61,00 
 
 
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. 
 


