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Technický list 

SMALTOVÝ NÁTĚR 
NA RADIÁTORY

Speciální smaltový 
nátěr - bez zápachu

kód: 6920 

POPIS 

Vodou ředitelný smaltový nátěr na radiátory.  Jed-
ná se o ekologický smalt bez zápachu, speciálně 
navržený pro rychlou a snadnou obnovu povrchu 

litinových i hliníkových radiátorů. Vyznačuje se 

vynikající roztíratelností nátěrového filmu, nestéká 
a nekape.

Díky své vysoké krycí schopnosti umožňuje bez 

námahy získat plný a přesný výsledek.

Zaručuje vynikající ochranu a zabraňuje tvorbě
rzi.

Použitelné štětcem nebo stříkáním.

OBLAST POUŽITÍ 
Dříve natřené povrchy litinových i hliníkových 
radiátorů. Jiné kovové prvky. 

SPOTŘEBA 

10-12 m²/l v závislosti na podkladu

ČIŠTĚNÍ A ŘEDĚNÍ 
Voda

Charakteristika M.J. Hodnota 

Hustota g/cm3 1,15 ± 0,02 

Viskozitní rotoviskozimetr r6, 20 rpm, 20°C mPas 15.000 + 400 

Suchý zbytek  % 44 ± 2 

Doba schnutí, na dotek (20°C) hod 1  

Přetíratelný (20°C) hod 6 
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ZPŮSOB POUŽITÍ 

Ošetřovaný povrch očistěte od 
mastnoty, silikonů, starých barev 
nebo zbytků nečistot. Pokud je to 
nutné, odstraňte otryskáním nebo 
kartáčem nesoudržné části. V pří-
padě potřeby odmastěte mýdlovou 
vodou nebo alkoholem.

Připraven k použití. V případě 
potřeby zřeďte 10% vodou. 

Nanášení štětcem, hladkým 
válečkem nebo nástřikem. 

Po vhodném naředění je možné ap-
likovat stříkáním (20 - 30% vodou)

Nechte uschnout 6 hod. 

Pokud je to nutné, před nane-
sením druhého nátěru povrch lehce 
obruste - zrnitost 180-220.

Naneste druhou vrstvu.

Úplné zaschnutí po 24 hod.

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Před použitím dobře promíchejte.
Abyste dosáhli pravidelného zasychání, 
naneste rovnoměrnou tloušťku nátěru. Nedo-
poručuje se nanášet na přímém slunečním
záření, na horké povrchy, za deště nebo za 
nepříznivých povětrnostních podmínek. 
Teplota použití: 10-30 ° C.

Vždy proveďte předběžný test na konkrétní
ploše, abyste zkontrolovali, zda účinek 
odpovídá požadovanému.

Během a po aplikaci vždy zajistěte dostatečné 
větrání, abyste usnadnili proces sušení a 
umožnili tak správné vytvrzení nanesené 
vrstvy produktu.

BAREVNÁ DOSTUPNOST 

Bílá 

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY A         
APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Za základ lze případně považovat následující 
produkty:  

1. Sottosmalto ancorante per supporti 

difficili, cod. 6970 

BALENÍ 

Kód  NAT6920XXXX-90 125 ML 
Kód  NAT6921XXXX-90 375 ML 
Kód  NAT6922XXXX-90 750 ML 
Kód  NAT6923XXXX-90 2,5 LT 
Kód  NAT6924XXXX-90 5 LT 

SKLADOVÁNÍ 
Skladujte na chladném a dobře větraném 
místě; pokud nádobu nepoužíváte, udržujte 
ji uzavřenou. Chraňte před teplem, 
otevřeným plamenem, jiskrami a jinými 
zdroji zapálení. Chraňte před mrazem.

Doba skladování produktu je 12 měsíců od 
data výroby.

VAROVÁNÍ
Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Dodržujte platné bezpečnostní předpisy. 
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Produkt pro profesionální použití.

Naše technické listy jsou vypracovány na 
základě průměrných výsledků našich testů. 
Naše technické rady jsou však poskytovány 
v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti 
jsou různé podpory, podmínky aplikace, sys-
témy, ředění nedílnou součástí konečného 
výsledku a často mimo jakoukoli kontrolu. 
Uživatel musí vyzkoušet dodané produkty a 
zkontrolovat, zda jsou vhodné pro jeho 
potřeby. Z naší strany je zaručena kontinui-
ta chemických a fyzikálních vlastností. 

Kód produktu : NAT6920
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