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Technický list 

ZÁKLADOVÁ BARVA NA 
SPECIFICKÉ PODKLADY

Speciální základová barva na 

kov, mosaz, plech, plast a 

další specifické podklady

kód. 6970 

POPIS 

Speciální základová barva připravená k 
okamžitému použití, snadno se nanáší a je 
určená pro obtížné podklady, jako je 
pozinkované železo, mosaz, hliník, litina, 
PVC a plasty obecně. Vytvoří film, který 
vám umožní snadné nadměrné ošetření 
různými typy dokončovacích emailů a za-
jistí správnou přilnavost k podkladu.
Vyznačuje se vynikajícím roztažením filmu 
a nekape. 

OBLAST POUŽITÍ 
Ideální pro brány, zábradlí, armatury, plechy 
a kovové prvky obecně.  Plastové prvky 
obecně.

SPOTŘEBA 

10-12 m²/L  v závislosti na typu podkladu

ČIŠTĚNÍ A ŘEDĚNÍ 
DPU011 – Diluente Poliuretanico universale 

Charakteristika M.J. Hodnota 

Hustota g/cm3 1,15 ± 0,05 

Viskozita Ford#4 sec 110 ± 5 

Suchý zbytek  % 52 ± 1 

Doba schnutí, na dotek (20°C) hod 1  

Přetíratelný (20°C) hod 12 
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ZPŮSOB POUŽITÍ
Ošetřovaný povrch očistěte od mastnoty, 
silikonů, starých barev nebo zbytků 
nečistot. V případě potřeby pískujte nebo 
kartáčujte. Odmašťujte pomocí DPU, 
univerzálního nitro ředidla.

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

Nanášení štětcem nebo hladkým 
válečkem. 

Je možné nanášet nástřikem tryskou 
1,5 - 1,7 při tlaku 3-4 bar.

Nechejte 12 hodin schnout.

Naneste požadovanou finální barvu.

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ 

Před použitím dobře promíchejte.
Abyste dosáhli pravidelného zasychání, 
naneste rovnoměrnou vrstvu. Doporučuje se 
neaplikovat na přímém slunečním světle, na 
horké povrchy, za deště nebo za nepříznivých 
povětrnostních podmínek. Teplota použití: 
10-30 ° C.
Vždy proveďte předběžný test na zvolené
ploše, abyste zkontrolovali, zda účinek 
odpovídá požadovanému.
Během a po aplikaci vždy zajistěte dostatečné 
větrání, abyste usnadnili proces sušení a 
umožnili tak správné vytvrzení vrstvy produku. 

DOSTUPNOST ODSTÍNŮ: 

Bílá 

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY A         
APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Následující produkty lze považovat za alterna-
tivu nebo za povrchovou úpravu: 
1. Smalto Gel 3in1 - kód 6990 se        
doporučuje také pro kovy
2. Smalto ferromicaceo - kód. 6940 –

doporučeno také pro kovy
3. Smalto alta copertura – cod. 6900,          
vhodné také pro kovy 

BALENÍ
Kód 6960 125 ML 
Kód 6961 375 ML 
Kód 6962 750 ML 
Kód 6963 2,5 LT 
Kód 6964 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 ohně.

Doba skladování produktu je 12 měsíců od 
data výroby. 

VAROVÁNÍ 

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

Výrobek 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 
různé podpory,
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podmínky aplikace, systémy, ředění jsou nedíl-
nou součástí konečného výsledku a často mimo 
jakoukoli kontrolu. Uživatel musí vyzkoušet do-
dané produkty a zkontrolovat, zda jsou vhod-
né pro jeho potřeby. Z naší strany je zaručena 
kontinuita chemicko-fyzikálních vlastností.

Kód produktu: 6970
Revize : 00 of 10.02.2020 


