
Revisión 02 Febrero ’07 Página 1 de 3 

TECHNICKÝ LIST 

EVOLUTION AKRYLOVÁ LESKLÁ BARVA 

1. Popis

PintyPlus EVOLUTION lesklá barva je rychleschnoucí akrylový email s vysokým leskem

finálního nátěru. Poskytuje vysokou odolnost venkovním vlivům a optimální přilnavost k

velkému množství povrchů.

2. Vlastnosti:

• Vysoká krycí síla a excelentní lesk

• Dobré udržení barvy a lesku

• Excelentní odolnost atmosférickým vlivům

• Skvělá přilnavost

• Velmi snadná aplikace

• Neobsahuje ani olovo ani chromáty

3. Doporučené použití:

Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Doporučený pro projekci a dekoraci jakýchkoliv

povrchů: kov, lepenka, kámen, keramika a mnoho druhů plastů. Vhodný pro kutily,

průmysl, automobilismus, klempířství ...

4. Prezentace

Barvy: dle vzorkovnice barevných odstínů. Jsou dostupné v široké škále RAL odstínů. Se

službou "Vyberte si svou vlastní barvou" nabízíme možnost vytvoření jakékoliv RAL

barvy.

Plechovky: 520cc/400 ml a 270cc/200ml.

5. Technická charakteristika:

• Povaha

• Pigmenty

• Rozpouštědla

• Pohonná hmota

• Hustota

• Viskozita

• % pevných částic ve váze

Termoplastická akrylová pryskyřice 

Pigmenty s velkou odolností vůči světlu 

Aromatická a ketony 

Uhlovodíky bohaté na C3 i C4 

0.98 ± 0.02 gr./cc (V závislosti na barvě) 

16 – 18 seg. (Fordův pohár č. 4, 20ºC) 

28 ± 4 % (Teoretická hodnota) 
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• VOC

• Lesk při 60º

• Kryvost:

• Čas schnutí při 20ºC:

• Aplikační teplota

• Odolnost nátěru vys. teplotám

• Hořlavost

• Tlak:

• Čištění

• Životnost produktu

620± 10 gr./l (V závislosti na barvě) 

> 80 

520/400ml:  2 m2 v závislosti na povrchu 

270/200ml: 1 m2 v závislosti na povrchu 

Povrchní: 10 min. 

Celkový: 15 min. 

Opětovný nátěr : Po 5-ti minutách 

od 10 do  35ºC 

Doporučeno až do 100ºC 

Extrémně hořlavý 

3-4 bary při 20ºC 

6-7 barů při 50ºC 

Čistící rozpouštědlo ve spreji 

10 let 

6. Instrukce

Povrch by před aplikací barvy měl být čistý, suchý a bez jakéhokoliv znečištění. Pro

dosažení optimálního výsledku nejdříve povrch ošetřete základním nátěrem, tmelem, nebo

jakoukoliv vhodnou kotevní vrstvou.

Nádobu důkladně protřepejte po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte chrastit kuličku.

Stříkejte ze vzdálenosti 25/30cm 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. 



Revisión 02 Febrero ’07             Página 3 de 3 

Polígono Industrial Empalme 
C/ Empalme, 27  

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72 
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona) 

novasol@novasolspray.com 


