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MAGIC LIGHT 
 
Transparentna barva na vodni osnovi za znotraj, ki absorbira naravno in umetno svetlobo in jo oddaja v 
popolni temi. Pri dekorativni obdelavi sten z Magic Lightom se že po 5 minutah osvetlitve  stena 
zasveti ob izklopu luči in ste stabilizira po par minutah. Luminiscenca traja od 6 do 8 ur v odvisnosti od 
količine absorbirane svetlobe in intenzivnosti teme, s časom luminiscenca pojenja. Magic Light 
omogoča osvetlitev prostora v popolni temi in nudi enostavno rešitev v primeru izpada elektrike. 
Svetloba, ki jo oddaja Magic Light je prijetna in varna in dober alternativni vir svetlobe. Magic Light je 
primerna barva za različne prostore, tako privatne kot javne, nočne lokale, razstavne prostore, 
stopnišča, hodnike, taverne, kleti, garaže, lifte, zasilne izhode, itd.  Magic Light nudi uporabniku 
naslednje prednosti: 
 Manjša poraba elektrike, varčevanje z energijo. 
 Izdelek omogoča dobro počutje brez odpovedovanja osebnemu okusu ali dekorativni obdelavi 
površin. 
Svetilno moč Magic Lighta lahko povečamo z uporabo neonskih ali ultra vijoličnih luči. Vklopimo jih za 
2-3 minute vsake 3-4 ure. 
Magic Light je na razpolago kot dodatek (Additive) ali kot zaključni premaz (Finish). 
MAGIC LIGHT FINISH K100: Magic Light Finish K100 se lahko nanaša na stare ali nove barve, na gladke 
ali grobe površine dokler imajo dober oprijem in niso prašnate. Magic Light Finish K100 je mat in 
paropropusten, najbolj pomembno je, da je transparenten in ne spremeni videza svetlih barvnih nians. 
Pri temnejših barvnih odtenkih lahko pride do odstopanja. Svetlejša kot je barva pod Magic Light 
Finishem K100, bolje se bo svetila v popolni temi.  
MAGIC LIGHT FINISH K110: Magic Light Finish K100 se lahko nanaša na stare ali nove barve, na gladke 
ali grobe površine dokler imajo dober oprijem in niso prašnate. Pri osvetljevanju z UV lučko, se barva 
spremeni iz svetlo modre (v popolni temi) v zeleno, rumeno, rdečo in belo. 
MAGIC LIGHT ADDITIVE S90: Magic Light Additive S90 dodamo direktno v barvo Arteco 7, Klondike, 
Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenno, Velidor Fine, tranpsarentne vodne barve, 
transparentne vodne premaze in pralne zaščite; dodatek dodamo v zadnji končni sloj barve. Dodatek 
uporabljamo v barvah z majhno vsebnostjo pigmentov, karbonatnih veziv in titanija, ki lahko zmanjšajo 
svetilno moč Magic Lighta. 
Pri dekorativnih barvah, ki se nanašajo s pištolo, Millicolor Eco, Sabula 2, Polistof, dodamo dodatek 
Magic Light Additive S90 že v prvi sloj.  
Priporočamo uporabo dodatka Magic Light Additive S90 pri svetlejših barvnih odtenkih (C-D-E v 
Valpaint katalogih); temnejše nianse (A-B) imajo manjši luminiscenčni efekt. 
NANOS FINISHA K100: 
Vedno najprej nanesemo sloj Finisha V 16, nerazredčenega, s čopičem ali valjem. Po 12 urah pri 200C 
nanesemo Magic Light Finish K100 z valjem PC31 in takoj, ko je premaz še moker, obdelamo z orodjem, 
tamponsko plazmo PV33 ali valjem PV 30. 
NANOS FINISHA K110:  
Najprej nanesemo 2 sloja Primer 400. Ko je suh, po 8 urah pri 200C,  nanesemo K110 s čopičem PV 76, 
morsko spužvo PV 32 ali z valjem z morsko spužvo z velikimi luknjami. Opcija je tudi nanos s pištolo z 
dizo 2,5 ali 3. 
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NANOS ADDITIVE S90: 
Dodatek primešamo direktno k zgoraj navedenim barvam. Dobro premešamo pred nanosom. Ko 
dodamo Magic Light Additive S90 k barvi, je mešanica stabilna 24 ur.  
TEHNIČNE LASTNOSTI: REDČENJE: MAGIC LIGHT Finish K100, Additive S90 in Finih V16 so pripravljeni 
za uporabo. PORABA: Magic Light Finish K100 1,0 L za 6-7 m2; Finish V16 1L za 15-20 m2 na gladki 
površini in se razlikuje glede na vpojnost površine; Magic Light Additive S90 0,1 L za 1,0 L barve, 0,25 L 
za 2,5 L barve. PAKIRANJE: Magic Light Finish K100 0,25 L in 1,0 L; Finish V16 1,0 L in 0,25 L; Magic 
Light Additive S90 0,1 L in 0,25 L. DELOVNA TEMPERATURA: od +5 do +30 C. ODPORNOST: Ko se 
nanešen proizvod popolnoma posuši, postane površina dobro odporna na udarce in običajno obrabo. 
PRALNOST: 15 dni po nanosu je barva pralna z vodo in mehko gobo. ČIŠČENJE ORODJA: z vodo in 
milom. 
SHRANJEVANJE: Shranjujemo v dobro zaprtih posodah po uporabi pri temperaturi od +10° do +30C. 
ROK UPORABNOSTI: 1 leto v dobro zaprti posodi, ki ni bila nikoli odprta.  
 
VARNOSTNA OPOZORILA: Preprečiti direkten stik s kožo. Ščititi oči in obraz. V primeru stika z 
materialom izpirati z vodo in obiskati zdravnika. Orodje ne smemo prati v vodotokih. 
NAVODILA ZA UPORABNIKA: Zgoraj naveden informacije temeljijo na naših izkušnjah, so pravilne in 
natančne.  Ne prevzemamo odgovornosti za izvedbo, saj ne moremo nadzirati delovnih pogojev. Barvni 
odtenki  se lahko od tistih v katalogu razlikujejo za 20% do 30%. Prav tako lahko pride do odstopanj v 
različnih serijah. Priporočamo, da preverite barvni odtenek pred začetkom dela in zmešate celoten 
material v večji posodi. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za razlike v serijah. Za 
izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo 
odgovornosti za končni izgled izdelkov 


