TECHNICKÝ LIST

EFFEKT 30/80
Vrchní email uretan-alkydový
Rozpouštědlový email na uretan-alkydové bázi pro venkovní i vnitřní
použití v polomatné (30) a lesklé (80) variantě. Je vhodný jako základní
i vrchní nátěr na veškeré dřevěné i kovové podklady. Má vynikající
rozliv, je tvrdý, současně i pružný. Vhodný pro aplikace též na svislé
podklady. Zajišťuje základní antikorozní ochranu, na exponované
kovové povrchy je však nutný podnátěr Värn Grund. Tónování na
míchacích strojích Colorex-MIX. K dispozici jsou polomatná (30) a
lesklá (80) varianta.

Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, soudržný, suchý, bez prachu. Nesoudržné nátěry odstraňte a obrušte, povrch
odmastěte rozpouštědlem nebo saponátem. Lesklé podklady zdrsněte brusným papírem. Nové dřevo
v interiéru natřete základem Effekt grund, v exteriéru Utegrund-2 Klasik, s přídavkem 10-20 % ředidla.
Nerovnosti přetmelte, po zaschnutí přebruste.

Aplikace:
Barva je připravená k použití. Nanášejte štětcem nebo lakovým válečkem. Po mírném přiředění lze též
stříkat. Doporučené jsou 1-2 vrstvy v závislosti na odstínu barvy a typu podkladu. Aplikační teplota
nesmí klesnout pod +8˚C. Při nízkých teplotách se výrazně prodlužuje zasychání.

Technická data:
Spotřeba
Pojivo
Sušina
Hustota
Viskozita
Ředidlo
Aplikace
Doba schnutí
Lesk
Barva
Omyvatelnost
Skladování
Balení

v závislosti na podkladu 7-10 m²/l
uretan – alkyd
49% objemu
1,3 kg/l
340 cP
V-40 nebo White spirit
váleček, štětec, stříkání
odolné na dotyk za 4-6 hod., přetíratelné za 12-24 hod.,
zcela proschlé za 3-4 dny (platí pro 20˚C, vlhkost 85%)
30 polomat, 80 lesk (měřeno Gardnerem 60˚)
bílá báze A
více než 10.000 cyklů dle ISO 6504-3 tř.1 dle DIN 13399
min. 2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmrznout
0,9 l, 2,7 l

Bezpečnostní opatření, údržba:
Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte
mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně
natřené povrchy je nutné čistit vodou s přídavkem jemných saponátů, nepoužívejte čističe na bázi
alkoholu.
Středně hořlavé, třída B2.
EU limitní hodnota VOC kat. A(i) RNH: 500 g/l (2010).
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 500 g/l.
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