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TECHNICKÝ LIST 

 

 

 

 
1. Popis 

Rychleschnoucí vodouředitelný matný sprej se sametovým vzhledem. Určený pro různé typy 

povrchů, propůjčující starobylí “vintage” vzhled vašim předmětům.  

2. Vlastnosti: 

• Vynikající přilnavost 

• Excelentní trvanlivost 

• Nežloutne 

• Matný vzhled 

• Velmi jednoduchá aplikace 

• Rychleschnoucí 

• Snadno se brousí 

3. Doporučené použití: 

Používá se v interiéru a exteriéru. Ideálně pro aplikaci na dřevo, melamin, plátno, železo, plasty 

a kartón… 

4. Prezentace 

Obal: 520cc/400ml  

Odstíny: Blanco Roto / Crema / Marrón Glacé / Piedra / Rosa Pétalo / Rosa Empolvado / Verde 

Menta / Azul Índigo / Turquesa Pálido / Turquesa / Gris Ceniza / Negro Plomo  

5. Technické charakteristiky: 

• Povaha  

• Rozpouštědlo 

• Pohonná hmota 

• Hustota  

• Viskozita 

•  % pevných částic ve váze      

• VOC 

• Lesk při 60º 

• Kryvost 

      

Vodouředitelná akrylová pryskyřice 

Voda, alkohol 

DME 

1.35 ± 0.01 gr./cc 

60 ± 5 sec. (Fordův pohár č. 4, 20ºC) 

29,5 % (Teoretická hodnota)  

606 gr./l (Teoretická hodnota) 

2% 

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: 20 min. 

Celkem: 60 minutách 

Opětovný nátěr: Po 60 minutách 

Od 10 do 35ºC. 

Doporučeno až do 90ºC. 

Extrémně hořlavý 

4 bary při 20ºC / 8 barů při 50ºC 

Vodou během prvních 15 minut, poté 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.  

Po uschnutí povrchu může být povrch jemně obroušen pro dosažení požadované struktury.  

7. Bezpečnost: 

Nádoba s aerosolem obsahuje příslušné bezpečnostní značky, která musejí být dodrženy. 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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