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TECHNICKÝ LIST 

 
PINTY PLUS AQUA   LESKLÝ V ODSTÍNECH RAL 

 

1. Popis 

Lesklý vodouředitelný akrylový sprej pro ochranu a dekoraci různých povrchů pro použití v 

interiéru a exteriéru. 

2. Vlastnosti: 

• Dobrý přilnavost 

• Vysoký lesk a barevnostálost 

• Vynikající odolnost vůči atmosférickým vlivům 

• Nízký zápach 

• Velmi snadná aplikace 

• Rychlé schnutí 

3. Doporučené použití: 

Vhodné pro použití v interiéru a exteriéru. Doporučujeme pro ochranu jakéhokoli typu povrchu, 

včetně pěnového polystyrene, dřeva, kovu, kartonu, kamene, keramiky a mnoha druhů plastu. 

Ideání pro kutily i pro použití v průmyslu, automobilovém odvětví a klempířství. 

4. Prezentace 

Odstíny: dle našeho vzorkovníku RAL.  

Obal: 520cc/400 ml 

5. Technické charakteristiky: 

• Povaha 

• Rozpouštědla 

• Pohonná hmota  

• Hustota 

• Viskozita 

• % pevných částic ve váze 

• VOC 

• Lesk při 60º 

• Kryvost: 

  

      

Akrylová  pryskyřice 

Voda a alkohol 

DME 

0.95 ± 0.01 gr./cc 

13 – 14 seg. (Fordův pohár č. 4, 20ºC) 

16 % (Teoretická hodnota) 

649 gr./l (Teoretická hodnota) 

> 80 

520/400ml:  2 m2 v závislosti na povrchu 
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• Doba schnutí při 20ºC: 

 

 

 

• Aplikační teplota 

• Odolnost nátěru vys. teplotám 

• Hořlavost 

• Tlak: 

 

• Čištění 

 

 

• Životnost produktu 

Povrchová: 15 min. 

Na dotek: 1 hodina 

Celková: 24 hodin 

Opětovný nátěr: po 24 hodinách 

Od 10 do  35ºC 

Doporučeno až do 90ºC 

Extrémně hořlavý 

5,5 baru při 20ºC 

7,5 baru při 50ºC 

Během prvních 15 minut s vodou a mýdlem, po této době 

alkoholem 

 

> 3 roky 

6. Instrukce 

Povrch musí být čistý, suchý a bez jakýchkoli nečistot.  

Nádobu dobře protřepejte. Stříkejte sprej ze vzdálenosti 25/30 cm a aplikujte v tenkých, rychlých 

vrstvách křížově. Abyste dosáhli uniformního vzhledu a vyhnuli se odkapávání barvy, jsou 

doporučovány aplikovat dvě tenké vrstvy místo jedné silné. Po aplikování obraťte plechovku 

dnem vzhůru a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze vzduch.  

7. Bezpečnost 

Nádoba s aerosolem představuje korespondující bezpečnostní opatření, která musejí být 

dodržena. Pro další informace se prosím podívejte do bezpečnostního listu. 

Informace poskytnuté v technickém listě jsou výsledkem výzkumu podniknutého naší laboratoří a reálných 

zkušeností založených na aplikacích. Přesto však vzhledem ke skutečnosti, že jsou produkty často použity v 

podmínkách mimo naši kontrolu, nemůžeme zaručit dobré výsledky produktu, pokud nedojde ke správné 

aplikaci a použití. 
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