Interiérové barvy
s citrusovou vůní
PCI Multitop® Classic

Interiérové barvy značky PCI Vám přináší kolekci odstínů,
které zohledňují moderní trendy současného bytového
designu. Jednotlivé odstíny se dají vzájemně kombinovat
a Vy tak můžete ze svých místností vytvořit osobitý
a originální prostor. Zároveň barvy poskytují vysokou
kvalitu při samotném zpracování a splňují nejnáročnější
požadavky barevné stálosti.

Interiérová barva
s citrusovou vůní
PCI Multitop® Classic
mimořádná krycí schopnost
perfektní zpracovatelnost
paropropustnost
pro zdravé bydlení
příznivá cena za m2
vysoká otěruvzdornost za sucha

Vysoce kvalitní omyvatelná
interiérová barva
PCI Multitop® Premium
Další nabídkou ze sortimentu interiérových barev je
špičková omyvatelná barva, která kryje již při prvním
nátěru a garantuje vysokou mechanickou odolnost.
Nemusíte mít tak obavu, že barvu namočením a očištěním
setřete nebo jakkoliv poničíte.
špičková jednovrstvá barva
vynikající omyvatelnost
originální matný vzhled
vysoká kryvost v sytých odstínech
jednoduchá aplikace

Použití: K nátěrům minerálních omítek, sádrových
omítek, starých nátěrů (pevně držících), sádrových desek
a sádrokartonu.

Jak dosáhnout
nejlepšího výsledku?
Chcete-li vytvořit dokonalý design s jedinečnou
atmosférou pro hezký pocit z bydlení a hledáte-li
inspiraci pro barevný vzhled vašeho interiéru, přečtěte
si a dodržujte následující fakta – pravidla pro malování:

Podklad
Musí být soudržný, pevný, suchý a bez částic omezujících
přilnavost nanášeného nátěru. V případě starších nátěrů
zkontrolujte jejich samotnou přídržnost. Nedržící nátěry beze
zbytku odstraňte, např. za pomoci malířské škrabky. Případné
trhliny v podkladu nejprve vyplňte vhodným opravným tmelem.

Nářadí
Doporučujeme použít malířské válečky se středním vlasem
polyakrylového typu pro PCI Multitop® Classic a jemný váleček
s krátkým vlasem mohérového typu pro PCI Multitop® Premium.

Základní nátěr
Na připravený podklad aplikujte penetraci PCI Gisogrund® PGM,
popř. PCI Gisogrund® OP ředěnou v poměru 1:1 vodou nebo
použijte samotnou nátěrovou hmotu jako tzv. napouštěcí nátěr
(vyjma sádrových podkladů).

Vrchní nátěr
Po zaschnutí základního nátěru naneste 1 až 2 vrstvy krycího
nátěru. Balení barvy vždy promíchejte před a také pravidelně
během aplikace. Doporučujeme začít stropem a následně
pokračovat stěnami od shora dolů.

Podmínky při nanášení
Teplota při malování by se měla pohybovat v rozmezí 10 –25 °C.
Obecně platí, že nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují
zasychání nátěru, čímž se také zvyšuje časová náročnost
pro realizaci celého díla. Zajistěte odpovídající větrání
prostor. Jakýmkoli nedodržením těchto podmínek může dojít
k nežádoucím jevům, jako je kupříkladu nejednotnost barevného
vzhledu.
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Odstíny mají pouze orientační charakter.

Žluté odstíny
Žlutá barva je spojována s energií, sluncem,
ztělesňuje pocit svobody, působí vesele
a otevřeně, vyjadřuje klid, vyrovnanost a přináší
uvolnění. Kompenzuje nedostatek světla
v tmavých místnostech.

světle žlutá
C100

středně žlutá
C101

sytě žlutá
C102

Doporučená kombinace barev: smetanová, oranžová,
šedá, modrá
Bytové doplňky: zelené doplňky, tmavé dřevo
Vhodné prostory: jídelny, dětské pokoje, pracovny

Oranžové odstíny
Oranžová barva vede k aktivitě, komunikaci,
vyvolává pocit radosti a je spojována s vitalitou.
Dodává energii, zahřívá organismus a podporuje
chuť k jídlu. Oranžový interiér dostává exotický
nádech. Tato barva zužuje prostor.

světle oranžová
C103

středně oranžová
C104

sytě oranžová
C105

Doporučená kombinace barev: šedá, žlutá, hnědá
Bytové doplňky: tmavé dřevo
Vhodné prostory: pracovny, jídelny, dětské pokoje, předsíně

Růžové odstíny
Růžová barva je symbolem čistoty myšlení,
romantiky, něhy a lásky. Její zdrženlivá elegance
podněcuje slavnostní náladu a oddanost. Zároveň
může být barvou výstřední, s rysem ženskosti
nebo jemného způsobu života. Interiérům vdechuje
radost a nadšení v duchu romantického stylu.

světle růžová
C106

středně růžová
C107

sytě růžová
C108

Doporučená kombinace barev: fialová, zelená, modrá
Bytové doplňky: světlé dřevo
Vhodné prostory: dívčí a dámské pokoje, ložnice

Fialové odstíny
Fialová barva představuje inteligenci,
vznešenost, odvahu a důstojnost. Působí osobitě
a důvěryhodně, vyjadřuje skrytou touhu nebo
citlivost. Interiérům dodává pocit luxusu, prestiže,
sebevědomí i něžnosti. Je vnímána jako stále
aktuální a nejmódnější barva.

světle fialová
C109

středně fialová
C110

sytě fialová
C111

Doporučená kombinace barev: zvláště dobře se uplatní
v kompozici tón v tónu, šedá, modrá
Bytové doplňky: zlaté kovy
Vhodné prostory: ložnice, slavnostní a reprezentační místnosti

Modré odstíny
Modrá barva je určena k relaxaci, působí přívětivě
a je spojována s důvěrou. Inspiruje, pomáhá být
objektivní, vybízí k rozjímání, meditaci, přemýšlení
a poklidu. Absorbuje velké množství světla,
ztmavuje a rozšiřuje prostory.

světle modrá
C112

středně modrá
C113

sytě modrá
C114

Doporučená kombinace barev: žlutá, zelená, fialová, růžová
Bytové doplňky: bílý kov a sklo, dřevo světlé, nažloutlé
Vhodné prostory: koupelny, pracovny, ložnice

Zelené odstíny
Zelená barva je barvou přírody a rozvoje, dodává
stabilitu, pocit bezpečí a naděje. Pomáhá pochopit
a vstřebat nové informace. Podporuje kreativitu
a duševní činnost. Zelená barva v dětských
pokojích vzbuzuje pocit vyrovnanosti a jistoty.

světle zelená
C115

středně zelená
C116

sytě zelená
C117

Doporučená kombinace barev: žlutá, oranžová, modrá,
šedá, hnědá
Bytové doplňky: tmavé dřevo
Vhodné prostory: dětské pokoje, ložnice, pracovny, jídelny

Hnědé odstíny
Pro její blízkost k přírodě je hnědá barva
považována za barvu země, spojovanou s pocitem
bezpečí, pořádku, vytříbenosti a elegance
s náznakem klasiky. Obecně představuje
spolehlivost, stabilitu, přátelství a vyrovnanost.
V interiérech vytváří velmi útulnou a intimní
atmosféru.

světle hnědá
C118

středně hnědá
C119

sytě hnědá
C120

Doporučená kombinace barev: cihlová, zelená, oranžová
Bytové doplňky: kovy, mosaz, bronz, měď a přírodní materiály
Vhodné prostory: místnosti, v nichž chceme navodit příjemnou
atmosféru

Šedé odstíny
Šedá barva vyvolává dojem vyrovnanosti, neutrality,
opatrnosti a ochoty ke kompromisům. Její
neutrálnost vyzývá k přemýšlení, relaxaci a meditaci.
Pomáhá dosáhnout vnitřní i vnější harmonie.
V interiérech vytváří pozadí pro nápaditější barevné
kompozice (pomáhá ztlumit ostré a zářivé tóny).
Rovněž je tipem mnoha bytových designérů.

světle šedá
C121

středně šedá
C122

sytě šedá
C123

Doporučená kombinace barev: žlutá, zelená, fialová
Bytové doplňky: bílé lesklé kovy, černý mramor
Vhodné prostory: obývací pokoje, kuchyně, koupelny

Doplňující odstíny
Je symbolem čistoty, představou
nevinnosti, absolutní svobody
a nových začátků. Bílá barva je
neutrální, se schopností zvyšovat
účinky ostatních barev. Navíc odráží
světlo a prostor rozjasňuje.
bílá

Smetanová barva působí elegantně,
sluší modernímu i stylově zařízenému
interiéru. Je dobrým základem pro
dokonalou harmonii a je vhodná
v kombinaci se sytými odstíny,
kterým pomáhá zintenzivnit jejich
vzhled.

smetanová
C124

Cihlová barva působí uklidňující
dojmem, stimuluje a hřeje, působí
útulně a celkově vytváří příjemné
prostředí. Je vhodná do obývacích
pokojů, ložnic a kuchyní.
cihlová
C125

1. 602 136 618
2. 724 203 479
3. 724 592 070
4. 602 449 283
5. 724 964 539
6. 724 985 462
7. 602 449 285
8. 724 965 588
9. 721 950 633
10. 724 953 752

11. 606 657 197
12. 602 310 880
13. 602 449 288
14. 602 449 287
15. 724 592 071
16. 724 779 068
17. 724 964 523
18. 724 965 595
19. 602 449 282

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@basf.com
www.pci-cz.cz
Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

