TECHNICKÝ LIST
Produkt ZÁKLADOVÁ A PODKLADOVÁ BARVA
Typ Rychleschnoucí akrylová barva na vodní bázi s výbornou krycí
vlastností.
Použití Použití jako základový bílý nátěr. Použití na holé dřevo, sololit, MDF,
omítky, zdivo a cement. (Nepoužívejte jako základový nátěr na kovy).
Možná aplikace jako podkladový bílý nátěr na dřevo a přes základové
nátěry na kov, také na stávající nátěry. Použití v interiéru i exteriéru.
Vlastnosti Rychleschnoucí, nízký zápach. Výborná krycí schopnost. Štětce čistěte
vodou. Jeden nátěr je obvykle dostačující na stávající nátěry a také
jako základní nátěr pro nové aplikace.
Příprava povrchu Povrch musí být čistý, suchý, zbaven vosku, mastnoty a jiných nečistot,
které mohou ovlivnit přilnavost. Suky opatřete nátěrem Impregnace
suků Rustins. V případě aplikace jako podkladový nátěr na stávající
barvy, povrch očistěte a lehce přebruste smirkovým papírem.
Aplikace Důkladně promíchejte před i během používání. Naneste rovnoměrně
syntetickým štětcem nebo válečkem. Pokud nutné, první základový
nátěr může být ředěn vodou do výše 20 %. Neřeďte při použití jako
podkladový nátěr.
Počet vrstev 1 vrstva jako základový nátěr, 1 – 2 vrstvy jako podkladový nátěr.
Doba schnutí Nátěr suchý na dotyk po 30 min v závislosti na teplotě a vlhkosti
vzduchu.
Aplikace další Minimálně po 2 hod v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
vrstvy
Aplikační teplota V ideálním případě 15 až 25 ° C. Ne nižší než 10 ° C nebo
v podmínkách s vysokou vlhkostí vzduchu.
Spotřeba 1 L na 13 m²/ 1 vrstva v závislosti na savosti povrchu.
Kompatibilita Všechny druhy barev jsou kompatibilní: Barva bílá lesklá Rustins,
Rychleschnoucí email na radiátory Rustins. Není vhodný pro použití
na kov. Kovové povrchy musí být opatřeny Základovým nátěrem na
kov Rustins.
Usazeniny PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE. Ujistěte se, že je sediment
řádně promíchán.
Skladování/ Trvanlivost po mnoho let pokud je produkt uchováván v originálním
Expirace balení v chladném a suchém místě nad +5°C. Chraňte před mrazem.
Zdraví a bezpečnost Nehořlavý. Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. V případě
kontaktu s očima, vypláchněte je okamžitě vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte vodou a mýdlem.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných
prostorách.
Čištění Štětce ihned opláchněte vodou. Suché štětce můžete očistit pomocí
Obnova štětců Rustins nebo Odstraňovačem nátěrů Rustins.
Balení 250 ml, 500 ml, 1 L, 2,5 L
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