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TECHNICKÝ LIST 

 
SPREJ PROTI SKVRNÁM  

 
1. Popis 

Matná bílá barva na zakrytí a izolaci skrvn na stěnách a stropech. Použitelé na beton, 

omítku, zdivo a dřevo. Je ideální na zakrytí skvrn, stop kouře a pera, žloutnutí, nikotinu, 

vlhkosti atd. Vyrobeno z newtonských termoplastických pryskyřic a rozpouštědel s nízkým 

zápachem. 

2. Vlastnosti 

• Velká krycí schopnost 

• Dobrá retence barev 

• Výborná odolnost 

• Výborná přilnavost 

• Nízký zápach 

• Velmi snadná aplikace 

• Bez olova a chromátů. 

• Nežloutne 

 

3. Doporučené použití 

Ideální na zakrytí oxidovýc skvrn, stop pera, kouře, ikotinu, žloutnutí, vvlhkosti atd. 

4. Prezentace 

Odstín: Bílý X101 

Plechovky: 520cc/400 ml 

• Technické charakteristiky: 

• Povaha 

• Pigmenty  

• Rozpouštědla 

• Pohonná hmota 

• Hustota 

      

Newtonské termoplastické pryskyřice 

Odolná vůči UV záření  

Alifatické uhlovodíky 

Uhlovodíky bohaté na C3 a C4 

1.10 ± 0.02 gr./cc (podle odstínu) 
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• Viskozita  

• % hmotnost pěvných částic 

• VOC 

• Lesk 

• Vydatnost:    

• Čas schnutí při  20ºC: 

 

 

• Aplikační teplota 

• Odolnost nátěru vys. teplotám 

• Inflammability 

• Tlak: 

• Čištění 

• Životnost produktu 

15 - 18 sec. (Ford pohár č. 4, 20ºC). 

38.8 ± 0,5 % (Teoretická hodnota)  

561 ± 1 gr./l (dle odstínu) 

< 5 % 

520/400ml;  2 m2 dle povrchu 

Povrchově: 90 min. 

Celkem: 120 min. 

Opětovný nátěr : po 10 min. 

od 10 do 35ºC 

Doporučený až do 100ºC. 

Extremely Flammable 

3-4 barů při 20ºC / 6-7 barů při 50ºC 

Čistící rozpouštědlo ve spreji 

> 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 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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