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VLASTNOSTI  A  ZPŮSOB  POUŽITÍ:    
                                                        
Rychleschnoucí akrylový výrobek vhodný k vnitřnímu i venkovnímu použití. Vhodný na dřevo, kovy, papír, plasty, sklo, atd. Poskytuje 

vysokou kryvost s dokončením vynikající kvality, lesklým a odolným v čase proti poškrábání. Velmi rychle schnutí umožňuje zkrátit 

provádění natěračských prací. Teplotní odolnost 100-120°C. Možné použít i na plochy bez základní barvy.  

Použití: Podklad musí být suchý, čistý, bez rzi a odmaštěny. Před použitím výrobek dobře protřepejte a krátce bokem odstříkněte. 

Nádobku držte ve svislé 20-30 cm od stříkané polohy. Nanášejte 1-2 vrstvy křížovým nástřikem. Po skončení práce obraťte nádobku 

dnem vzhůru a odstříknutím pročistěte ventilek.  

Nádobka o objemu 400 ml pokryje plochu o 1,5-2 m2 v závislosti na tónu barvy. Spotřebujte max. do 10 let od data výroby 

uvedeném na dně nádoby. Čištění rozpouštědly: acetonem nebo ředidly. 

SPECIFIKACE  : 
 
Hermeticky uzavřená nádobka o 15 bar 
Obsah netto                                          400 ml 
Vzhled                                                  nádobka obsahující kapalinu pod tlakem 
Barva                                                    různá 
Vůně                                                     charakteristicky rozpouštědlová 
Hustota při 20ºC                                   0,75  ÷ 0,80 g/ml 
Tlak při 20ºC                                        4,0  ±  0,5  bar 
Tlak při 50ºC                                         8,0  ±  0,5 bar 
Bod vznětu                                             pod 0º C 
Doba zasychání: 
- mimo prach                                         10 minut 
- suché na dotek                                     20 minut 
- hloubkově suché                                  24 hodin 
 
Uzávěr má bezpečnostní dětskou pojistku. Žeton odpovídá skutečnosti, s výjimkou možných odstínových rozdílů.  
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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.   


