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TECHNICKÝ LIST  
 

BARVA S EFEKTEM ŽELEZA 
 

                    

 
Barva na bázi alkydové pryskyřice (modifikované)s pigmentem z železité slídy. Zvlášť určený jako 

ochrana proti atmosférickým vlivům a jako dekorace bytových doplňků. V průběhu času zůstává 

neměnný a představuje výraznou odolnost proti korozi, je možné ho ponechat jako finální nátěr. Vhodný 

k ochraně bran, plotů, mříží, dveří, kovových konstrukcí, potrubí, zábradlí, zahradní nábytek atd.   

 
 

SPECIFIKACE: 

Válcovitá nádoba15 bar  
Čistý obsah      400 ml  
Vzhled       Plechovka obsahující kapalinu pod tlakem  
Barva       Různá 
Zápach      Charakteristická rozpouštědla 
Hustota při 20 ° C      0,76 ÷ 0.79 g / ml  
Tlak při 20 ° C      5,0 ± 1 bar  
Tlak při 50 ° C      8,0 ± 0,5 bar  
Bod vzplanutí      pod 0 ° C  
Viskozita šálku Ford 4     od 10“ až 13''  
Sušina v nádobě     10 % až 23% 
Zrnitost        Od 0 do 2 Micron  
Lesk ve stupních Gloss    7 až 92 Gloss  
Tloušťka 1 nástřiku     13 Micron  
Tloušťka 3 nástřiků     36 Micron   
Teplotní odolnost      100 °- 110°C  
Doba schnutí:  
Mimo prach      10 minut  
Na dotek      20 minut  
Hloubkové schnutí:     22 hodin  
Přelakovatelný za všech okolností  
Patentovaný bezpečnostní kryt "Child-Proof"  
Žeton v odpovídajícím odstínu  
Směrnice 2004/42/CE: V.O.C. 

Obsah VOC:      640,00 g/l 
 
Označení:  
 
 
 
 
  EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ        DRÁŽDIVÝ         

 
 

Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika 
nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou 
zodpovědnost ( ať už explicitní či implicitní) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony 
jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, až už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, 
včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o 
výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.   


