TECHNICKÝ POPIS PRODUKTU

KONTROLNÍ BARVA spray
TYP PRODUKTU

KATEGORIE

AKTUALIZOVÁNO

Kontrolní barva ve spreji

Ochranné nástřiky
a spreje

22-1-2014

POPIS A POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

Pomůcka pro zjišťování kvality vybroušení povrchu určeného k lakování. Rychle zasychá a snadno se aplikuje. Lze
ji použít na polyesterové tmely i akrylátové plniče.

PROSTŘEDÍ

Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do
přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

OBSAH VOC

Nádobka je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření
a teplotám nad 50°C. Vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného
ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah
zdrojů zapálení – zákaz kouření.

BALENÍ

500 ml – sprej

BARVA

VOC = 644g/l

Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské
unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie
(B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l
hotového produktu.

černá

APLIKACE

Přípravek aplikujte na povrch připravený na broušení.
Používejte nejlépe při teplotě 15 – 25°C.
Před použitím protřepejte po dobu 2 minut.
Během aplikace držte nádobku se sprejem ve vzdálenosti
asi 25 – 30 cm od stříkaného povrchu.
Povrch se brousí tak dlouho, než se vrstva kontrolní barvy
odstraní.

SCHNUTÍ

Broušení je možné po cca 5 minutách.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení práce je nutné obrátit nádobku dnem vzhůru
a krátkým stisknutím pročistit trysku a ventilek. Ucpanou
trysku lze vyprat v ředidle.
Pro okamžité očištění pomůcek doporučujeme použít ředidlo Polykar ŘEDIDLO AKRYLÁTOVÉ.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až
+25°C a vyvarovat se přímého působení tepla a slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí.
Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je vyznačená
na dně výrobku.
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