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TYP BARVY
UŽITÍ

vrchní barva
Vodouředitelná, akrylátová vrchní barva. Rychle schnoucí a odolná vůči
povětrnostním vlivům
Dřevěná okna a venkovní dveře.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Netěkavé látky

Bílá asi 41 %vol.
Odstíny 38 %vol

Obsah pevných látek

Bílá asi
700 g/l
Odstíny asi 520g/l

Vypařující se org. látky
(VOC)
Teoretická spotřeba

Bílá asi
5g/l
Odstíny asi 40g/l
6,6 m²/l (mokrý film 150 µm, suchý film 64 µm)

Doba schnutí, +23°C, relat.
vlhkost vzduchu 50 % (sklo
120 µm)
-- proti prachu
– na dotek

za 30 min
za 40 min
Doby schnutí jsou pouze orientační, neboť barva je určena na dřevěné povrchy.

- druhý nátěr

Bílá
1 hodina
Odstíny 1-2hodiny

Ředidlo, mytí pomůcek

Voda

Konečný efekt

2600-02: polomat, bílý
2600-03: polomat, tónovatelný
2600-04: pololesk, bílý

Odstíny

Bílý

Otoč
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POKYNY PRO
POUŽITÍ
Příprava povrchu

Podmínky pro
natírání
Natírání

SKLADOVÁNÍ

Povrch musí být čistý a suchý.
Vlhkost dřeva musí být pod 20 %.
Doporučujeme opatřit dřevo účinnou ochranou dřeva, která zabezpečí dřevo před
degradací.
Na podkladové tmelení doporučujeme epoxidový kyt TEKNOPOX 100 a na podkladový
nátěr vhodný lehký tmel.
Při natírání a schnutí barvy má být teplota vzduchu a povrchu nad +15 °C a relativní
vlhkost vzduchu pod 80 %. Nejlepšího výsledku dosáhneme při teplotě vzduchu +23 - 38
°C, při relativní vlhkosti vzduchu 50 - 70 % a zajištěním dobré ventilace.
Před užitím barvu pečlivě zamícháme.
AQUATOP 2600-04 nanášíme stříkacím zařízením. Hodí se také k elektrostatickému
stříkání.
Jako základovou barvu použijeme AQUA PRIMER 3130-00 nebo AQUA PRIMER/ 290003.Metalické odstíny doporučujeme fixovat lakem AQUATOP 2600.
Nesmí zmrznout. Optimální sklad. teplota je +10 - +25°C.

MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ ZDE.

nformace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou
jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd.Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a
okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy
TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.

